
Pieczęć placówki                                   Data złożenia deklaracji ………….……………….. 
                                                                         (wypełnia dyrektor przedszkola) 

 
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
 

Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………… nadal będzie uczęszczało
                           Imię i nazwisko dziecka 
 
do Przedszkola nr ………. w Tarnowskich Górach w roku szkolnym …………………………………. 
 
I. Informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu:  
1. Dziecko będzie korzystało z usług przedszkola od dnia ……………….. w godzinach od ……...….. 

do ….......…… tj. …….… godzin dziennie. 
2. Dziecko będzie korzystało z …… posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek – wybrane 

podkreślić). 
3. Informacje o stanie zdrowia dziecka ………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………….…….. 
Dane osobowe dziecka i rodziców 

1. Dane dziecka  
Imię/Imiona  i Nazwisko   
PESEL dziecka            
Data urodzenia  

2. Dane matki/opiekunki prawnej*  
 Imię i Nazwisko  

3. Dane ojca/opiekuna prawnego*  
 Imię i Nazwisko  

4. Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i dziecka  
Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest 
miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu 
zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego) 
Miejscowość  Kod pocztowy  
Ulica  Nr domu/mieszkania  
Dzielnica    
Jeżeli adres miejsca zamieszkania któregoś  z rodziców jest inny, wpisać poniżej 
 
 

5. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych 
 Matki Telefon / Adres e-mail   
 Ojca Telefon / Adres e-mail   
* właściwe podkreślić 
 
Oświadczenia rodzica: 
1. Oświadczam, że dane podane w deklaracji zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 06.06.1997r. 
Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z  art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w systemach informatycznych wspomagających proces 
zarządzania oświatą w Gminie Tarnowskie Góry. 

 
 
 
Tarnowskie Góry, dnia ……………                                                   …………………………………. 
                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


