
Data wpływu deklaracji …..…..…………….. r.

DEKLARACJA 
kontynuacji wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu/oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej 

w ………………………………………………………….... w Ełku  w roku szkolnym……………..

1. Dane o dziecku i rodzinie

Imię (imiona)
i nazwisko dziecka 

Data urodzenia dziecka

Nr PESEL dziecka, 
(w przypadku braku PESEL; seria i nr
paszportu, innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

inny dokument:

Adres miejsca zamieszkania 
dziecka Miejscowość:  …………………………..…..… Gmina: ……………….

Ulica. ……………………………………………………….. nr ….. /…..

Imiona i nazwiska rodziców 
dziecka 

matki ojca

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców dziecka (miejscowość, 
ulica, gmina) 
Adres poczty elektronicznej 
rodziców dziecka 

Nr telefonu rodziców dziecka 

2. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Deklaruję, że od 1 września ………….r. roku moje dziecko* będzie kontynuowało pobyt w: 

…………………………………………….………………………………………………………………..w Ełku

Data ………………..…….. r.            

Czytelny podpis rodzica*      ……………………………………………………
   

Czytelny podpis rodzica*      ……………………………………………………

*  rodzice  -  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów dziecka  oraz  osoby  (podmioty)  sprawujące  pieczę
zastępczą nad dzieckiem (art.4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe).



3. Oświadczenie i zobowiązania rodziców dziecka
(jako obowiązkowe do wypełnienia i podpisu)

□  Oświadczam,  że  wszystkie  dane  przedstawione  w  deklaracji  są  prawdziwe.  Jestem  świadoma/y/
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data …………………………….. r.                

Czytelne podpisy rodziców*       ………………………………….…………………

Czytelne podpisy rodziców*       ………………………………….…………………

□ Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora przedszkola/szkoły o zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz
zmianach teleadresowych.

Data …………………………….r.             

Czytelne podpisy rodziców*       ………………………………….…………………

Czytelne podpisy rodziców*       ………………………………….…………………

□  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  deklaracji  dla  celów  związanych
z  pobytem  dziecka  w  przedszkolu/oddziale  przedszkolnym,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.
o ochronie danych osobowych.

Data ……………………………. r.       
                     
Czytelne podpisy rodziców*     ………………………………….…………………..

             
Czytelne podpisy rodziców*     ………………………………….…………………..

Zobowiązania rodziców – dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu

Zobowiązuję  się  do  regularnego  i  terminowego  uiszczania  należności  za  pobyt  dziecka
w przedszkolu na zasadach obowiązujących w zakresie  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  publicznych,  dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. 

Data ………… ……………….. r.                           

Czytelne podpisy rodziców*     ………………………………….…………………...

           
Czytelne podpisy rodziców*     ………………………………….…………………...

*  rodzice  -  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów dziecka  oraz  osoby  (podmioty)  sprawujące  pieczę
zastępczą nad dzieckiem (art.4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe).


