
DEKLARACJA 

O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Deklaruję, iż moje dziecko w roku szkol. 2019/2020  będzie uczęszczało do Przedszkola Samorządowego w Harmężach 

Imię i nazwisko dziecka:  

Data i miejsce urodzenia:  Pesel:  

Adres zamieszkania dziecka: 

 

POBYT  DZIECKA  W PRZEDSZKOLU 

Dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godziny ….................................. do godziny …................................. 

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

(Jeżeli tak, proszę dołączyć kopię) 

Informacje o stanie zdrowia dziecka (alergie, choroby przewlekłe)  

 

 

DANE RODZICÓW 

Nazwisko i imię matki:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Nazwisko i imię ojca:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że: 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczamy, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym i jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych 

danych. 

………………………                    ……………………… 

(podpis ojca dziecka)                   (podpis matki dziecka) 
Zobowiązujemy się do:  

1) informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych; 
2) uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach; 

3) przestrzegania postanowień statutu przedszkola; 

4) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inną osobę, upoważnioną do odbierania                        

w zadeklarowanych godzinach; 
5) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

Przyjmujemy do wiadomości, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach, ul. Borowskiego 30.  Powyższe dane 

zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji                

w celu sprawnego realizowania zadań ZSPH oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym. Zostaliśmy pouczeni o prawie 

wglądu do danych, ich sprostowania, poprawiania, skargi do organu nadzorczego. 
2) W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 02.09.2019 r. i braku informacji o przyczynie nieobecności                    

w ciągu 3 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy przyjętych do przedszkola. 
3) Zapoznaliśmy się z treścią pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych kandydatów                                                

i ich rodziców/opiekunów prawnych.  

4) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie informacji dodatkowych podanych w deklaracji o dziecku w celu zapewnienia dziecku  

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych 
 

…………………………………….. 

Podpis rodziców 

 

- Deklarację należy zwrócić do przedszkola do dnia 11.02.2019 r. 

- Deklaracja zastępuje Kartę zapisu do przedszkola. 


