
Deklaracja  
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  

oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej na 
rok szkolny 2014/2015 

Podstawa prawna: 

Art. 20 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004. nr 256.poz. 2572 z późn.zm.)  

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania dziecka (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/ opiekunki prawnej  

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejsce pracy i dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej 

Telefon:  

Adres e-mail:  

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 

Nazwisko i Imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejsce pracy i dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego 

Telefon:  

Adres e-mail:  



3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku  

Specjalne potrzeby edukacyjne (zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

 
5. Deklaracje i oświadczenie 
 
1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 
 …………………………………………………………………………………………………..  

( imię i nazwisko dziecka) 

w oddziale przedszkolnym  przy PSP w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2014/2015. 
 
 2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych    
     zawartych w deklaracji 
 
² wpisać lub zaznaczyć właściwą nazwę placówki 

 

Pouczenia: 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane 
zapisane we wniosku. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w PSP w 
Klwatce Królewskiej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).  
Ponadto przyjmuję do wiadomości że: 
- administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, Klwatka Królewska 
31, 26-634 Gózd. 
- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do oddziału przeszkolnego  
- w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły przysługuje mi prawo dostępu do 
treści moich danych osobowych i ich poprawiania  

 
         

        …………………………………………..  
                                                               podpis rodziców / opiekunów prawnych 

Data przyjęcia deklaracji: 
      

 

            

               
      .........................................................    
                                                 podpis dyrektora 

        


