
 

DEKLARACJA  

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach 

Osieczany 100, 32-400 Myślenice  

w roku szkolnym 2020/2021 
I. Deklaruję, że moje dziecko: 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………….…................................................... 

Pesel dziecka…………………….……………………….............................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………..….….................................................. 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………...…………………….................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka/prawnych opiekunów …:………………….…………...................................................…. 

…………………………………………………………………………………….…….……..................................................…. 

Adres zamieszkania rodziców dziecka/prawnych opiekunów ………………………………...................................................…. 

………………………………………………………………………………………………...................................................…... 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………….....................................................…. 

Numery telefonów: /nr. tel. matki/…………………………/nr. tel. ojca/…………………............................................................ 

Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka w godz. od......................do..................... co stanowi .........godz. dziennie. 

Dziecko będzie korzystać z posiłków /1, 2 ,3 /, tj. śniadania, obiadu, podwieczorku. 

będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 w wyżej wymienionym przedszkolu. 

 

 II.  Zobowiązania rodziców: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola. 

2. Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

3. Regularnego uiszczania opłat do 15-go dnia każdego miesiąca. 

4. Odbierania z przedszkola dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie. 
 

III. Wyrażam zgodę: 

1.Na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) zawartych we wniosku o przyjęcie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji zgodnie ze Statutem Przedszkola i prowadzenia obowiązującej dokumentacji przedszkolnej oraz 

do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                              

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Zostaliśmy poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek 

Oświatowych w Osieczanach, Osieczany 100,  32-400 Myślenice. 

2. Na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na terenie przedszkola, w prasie lokalnej i na stronie internetowej 

przedszkola.  

Pouczenia:     Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 

są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.  

 

                 ……………………………………….………                                   …………………………………………….. 

                   /czytelny podpis matki, prawnej opiekunki/                                     /czytelny podpis ojca, prawnego opiekuna/ 

 

 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 ) 
przez  rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

 


