
 

 

                                                                                       

Data przyjęcia deklaracji:     

 

 

 

Deklaracja  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym Nr 1 w Kłodzku 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy (pieczątka zakładu pracy) 

 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

 

Miejsce pracy (pieczątka zakładu pracy) 

 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  1 

 

                              
1
 wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 

        



 

 
 

 
 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba 

szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

 

tak             nie   
 

5. Deklaracja i oświadczenie 

 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

………………………………………........................................ w Zespole 

Przedszkolno – Żłobkowym Nr 1 w Kłodzku  w roku szkolnym 2014/2015. 

2. Oświadczam, że:   

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych 

zawartych w deklaracji, 

c) Na podstawie art 23 ust.1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami): 

Wyrażam zgodę na pozyskiwanie informacji oraz przetwarzanie danych 

osobowych moich  

i mojego dziecka ……………………………..…………… 

(imię i nazwisko dziecka)  
przez Zespół Przedszkolno – Żłobkowy Nr1 przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Kłodzku, 

w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym 

zwłaszcza z ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych; 

podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, 

promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach 

informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej, oraz wyrażam zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka w celach związanych z realizacją innych działań edukacyjnych, takich 

jak:  

– terapia logopedyczna*, psychologiczna*, rehabilitacja*, zajęcia SI*,  

– zajęcia prowadzone przez instruktorów zajęć dodatkowych prowadzonych przez 

przedszkole 

 

Zostałem/-łam poinformowany/-na, że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych 

może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. 
 

Kłodzko, dnia ............................                                   ........................................................... 
        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego Nr 1 

 

 

 
              .......................................................   

                                (podpis dyrektora) 


