Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Publicznego Przedszkola w Kotuniu

Data złożenia deklaracji: ….................................

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KOTUNIU 1 na rok szkolny.........................
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

3. Dodatkowo dołączam do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia
poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenie
lekarskie, itp.)
tak□
nie□

4. Deklaracja
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna (imię i nazwisko

dziecka)…………………………………………………………………………………….
w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu w roku szkolnym ………………….................................
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1915.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
przy szkole oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Oświadczenia
1. Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem. 2
2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych
( Dz .U. z 2019, poz 1781.).

….........................................................
…..........................................................
(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

................….....................................................
(pieczątka i podpis)

1

termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
podstawa prawna złożenia deklaracji: art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U.
z 2021. poz. 1915).
2

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

