
…………….………….., dnia ……………….… 2023 r. 
(miejscowość) 

 

Wypełnia pracownik sekretariatu Zespołu Szkół 

Data i godzina przyjęcia/ 

wpływu dokumentu 
 

 

DEKLARACJA  
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w roku szkolnym 2023/2024 
 

1 DANE DZIECKA 

Nazwisko:   

Imię, imiona:   

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL :  

Adres miejsca zamieszkania:  

 

2 DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA 

 Matki/opiekuna prawnego Ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko:    

Imię, imiona:    

Adres miejsca 

zamieszkania: 
  

Adres poczty 

elektronicznej: 
  

Nr telefonu 

kontaktowego : 
  

 

3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Deklaruję/deklarujemy uczestnictwo dziecka w: 

zajęciach wychowania 

przedszkolnego  

 

od godziny:                             do godziny: 

Przedszkole Samorządowe funkcjonuje od godz. 7:00 do godz. 15:00 

posiłkach  
 

śniadanie: 
 

obiad: 

Posiłki są odpłatne – odpłatność pokrywa wyłącznie koszty produktów. Śniadanie dla przedszkola jest o godz. 

9:00, a obiad – o godz. 12:00. Proszę zaznaczyć „X” przy posiłku na który będzie chodziło dziecko.  

  

  



 

4 DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
Proszę podać informacje o stanie zdrowia dziecka, orzeczeniach lub opiniach poradni psychologiczno-

pedagogicznej, potrzebie szczególnej opieki, stosowanej diecie, zaleceniach lekarskich, uczuleniach, w tym 

pokarmowych, itp. informacje istotne w trakcie przebywania w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

Proszę podać osoby inne niż matka, ojciec, prawni opiekunowie wymienione w tabeli 2  

Imię i nazwisko 
Pokrewieństwo z 

dzieckiem 

Seria i numer 

dowodu osobistego 

   

   

   

 

6 
OŚWIADCZENIE ZGODY NA UŻYWANIE  

WIZERUNKU DZIECKA I JEGO PRAC 

1) Wyrażam/-my bezterminową zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek 

dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych organizowanych 

przez Przedszkole Samorządowe w Grabowcu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu oraz prac wykonanych przez nie podczas uczestnictwa w zajęciach 

edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej przedszkola/zespołu oraz w celu 

informacji i promocji przedszkola/szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

2) Przyjmuję/-emy do wiadomości, że zgody określone w punkcie 1), w każdej chwili 

mogę/możemy cofnąć w dowolnej formie pisemnej, a wówczas dane zostaną usunięte w 

terminie do 30 dni od cofnięcia zgody, o ile będzie to fizycznie możliwe bez usunięcia 

danych innych wychowanków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
OŚWIADCZENIE ZGODY NA GROMADZENIE  

I PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam/-amy, że podane przeze mnie/przez nas w niniejszej deklaracji informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym. Dane osobowe, w tym osób trzecich, podajemy dobrowolnie, 

w celu realizacji przez Administratora zadań wynikających z przepisów oświatowych oraz 

zachowania bezpieczeństwa powierzonych, na wychowanie przedszkolne, dzieci. 

Jednocześnie oświadczam/-amy, że zostałam/-em/-liśmy poinformowana/-y/-ni, o tym, że 

administratorem moich/naszych danych jest Dyrektor Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu, oraz o przysługujących mi/mam, na podstawie ustawy o ochronie danych 

osobowych z 10 maja 2018 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) uprawnieniach, w tym o prawie 

dostępu do treści moich/naszych danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. 

Oświadczam również, że podałam/-łem/-liśmy moje/nasze dane osobowe dobrowolnie. 

 

 

 

8 PODPISY 

Poniższe podpisy dotyczą całości deklaracji jak i każdej z jej poszczególnej części 

 Matki/opiekuna prawnego Ojca/opiekuna prawnego 

Podpisy:    

 

 

 

 

 


