
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     

w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie                                                                                        

w roku szkolnym 2023/2024 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

2. Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

Dane rodziców/opiekunów  matka ojciec 

Imię i nazwisko  

 

 

Adres zamieszkania                       

 

 

Adres poczty e-mail 

Telefon kontaktowy 

  

3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: od…………… do…………… 

4. Posiłki : tak  ,  nie    ( wybraną odpowiedź podkreślić) 

5. Dowożenie autobusem szkolnym : tak   ,   nie   ( wybraną odpowiedź podkreślić) 

( dla dzieci 5,6 letnich w przypadku gdy droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.)                                                                 

Oświadczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania 

lub zatajenie prawdy oświadczam, że przedstawione w deklaracji dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

2. Oświadczam, że zostałem zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji do przedszkola. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych w deklaracji do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do 

przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)  

4. Zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłat za wyżywienie , przyprowadzania do 

przedszkola zdrowego dziecka, przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście 

lub osobę wskazaną przez rodzica zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.  

 

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

Data                                                               podpis matki/opiekunki prawnej            podpis ojca/opiekuna prawnego 

            Termin składania deklaracji – 30.01.2023 r.  - 03.02. 2023 r.                                

1
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe Prawo oświatowe, Rodzice  dzieci  przyjętych  do  

danego  publicznego  przedszkola,  danego oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole  podstawowej  lub  danej  

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale  przedszkolnym  w publicznej  szkole  

podstawowej  lub  tej  innej  formie wychowania  przedszkolnego,     w terminie     7dni  poprzedzających  termin 

rozpoczęcia    postępowania    rekrutacyjnego,  określony    zgodnie z art.154 ust.1 pkt 1, ust.3i6 



 

 

 


