
DEKLARACJA POZOSTANIA DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK 

SZKOLNY 2020/2021 

(wypełnij drukowanymi literami) 
 

 

 
Numer i adres przedszkola  

Deklaruję, że moje dziecko będzie przez kolejny 
rok uczęszczało do przedszkola  
 

 
Dane dziecka 

Dane osobowe dziecka 
 
PESEL            Imię  Drugie imię     Nazwisko    

                                   

Data urodzenia              Miejsce urodzenia            

   -      -                       

Adres zamieszkania dziecka            
                         

Ulica                      Nr domu  Nr lokalu 
                            

Kod            Miejscowość            

      −                           

Województwo             Powiat    Gmina    

                                   
 
Adres zameldowania dziecka (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

 
Ulica       Nr domu  Nr lokalu 
               

Kod  Miejscowość       

  −             

Województwo   Powiat  Gmina   

               

 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dziecku 

 
 Dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
Pobyt dziecka w placówce 

 
Śniadanie (wpisz „TAK” lub „NIE”)  
Obiad (wpisz „TAK” lub „NIE”)  
Podwieczorek / drugie śniadanie (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
Godziny pobytu dziecka w placówce: od  do 

proszę odwrócić 



Dane rodziców / opiekunów prawnych 
 
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka  

 Imię  Nazwisko (obecne)  Imię  Nazwisko  

         

 Telefon kontaktowy    Telefon kontaktowy    

         

 Adres e-mail    Adres e-mail    

         

 

Adres zamieszkania matki/ opiekunki  Adres zamieszkania ojca/ opiekuna      

 Ulica        Nr domu Nr lokalu  Ulica        Nr domu  Nr lokalu    

                              

 Kod      Miejscowość   Kod      Miejscowość      
   −           −           
                    

Zakład pracy matki/ opiekunki    Zakład pracy ojca/ opiekuna      

 Nazwa i adres pracodawcy(bez pieczątek)    
Nazwa i adres pracodawcy(bez 
pieczątek)      

                              
 
Inne telefony kontaktowe – numery i nazwiska 

 
 
 
 

 

 

 

 

Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

 
Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich  

 
Szkoła obwodowa wg adresu zameldowania Preferowana szkoła (jeśli inna niż obwodowa) 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, i ż: 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane do czasu usunięcia zgody lub zakończenia procesu rekrutacji - stosownie do zakresu udzielonej zgody. Posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl 

 
 

Data przyjęcia deklaracji oraz czytelny podpis  
Nauczyciela odbierającego Podpisy rodziców / opiekunów  
(wypełnia placówka) 

 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

