
     Załącznik Nr 1 do „Zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów 
     przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Zakrzewo 
     na rok szkolny 2021/2022” 

 
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W  SĘDZINIE  
w roku szkolnym 2021/2022 

 
1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia, PESEL  

Adres zameldowania  
 

Adres miejsca zamieszkania 
(jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

 
 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych  
 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
 

 
 

 
3. Deklaracja 

 
1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez córkę/syna w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Sędzinie w roku szkolnym 2021/2022.  
2. Deklarowane godziny pobytu dziecka w placówce: od ....................................  do ............................................... 
3. Posiłki: obiad dwudaniowy  1   

4. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny może przekazać, do wiadomości dyrektora przedszkola, 
informacji o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 
  

4. Oświadczenia 
Oświadczam, że   
a) dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (t.j. dz. U. 
z 2020 r. poz. 1444, 1517), 

b) zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910, poz.1378, z 2021r. poz.4) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli oraz przepisami 
wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej 
niniejszy Wniosek uprawnienia do potwierdzania okoliczności wskazanych w złożonych oświadczeniach, 

c) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów rekrutacji i spraw 

związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec 
przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 

e) zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych. 
 
Sędzin, dnia ............................                                                           ……………………………………................. 

                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
1/ właściwe zaznaczyć znakiem „X” 


