
 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 

 przy Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej  

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej  

w roku szkolnym 2022 / 2023 
   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  

Numery telefonów kontaktowych  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Numery telefonów kontaktowych  
 

   3.  Deklaracja i oświadczenie : 

   1)  Deklaruję kontynuowanie  wychowania przedszkolnego córki / syna 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      (imię i nazwisko) 

-   w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022 / 2023   .            

    2)   Oświadczam, że : 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie  powiadomię  dyrektora  szkoły  o zmianie  danych zawartych w deklaracji, 

c) wyrażam zgodę na  przetwarzanie  danych osobowych  zawartych  we  wniosku  dla celów  związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego  w 
szkole zgodnie z : 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.   poz.59) 
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy  wprowadzające  ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

 Rozporządzeniem  MENiS   z  dnia 21  maja  2001r.  w  sprawie  ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   (Dz.U z 2001r.  nr 61, poz.  624 z 

późn. zm. 

 Rozporządzeniem MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 59) 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

Bierzwienna Długa, dnia  ………………….........................                       

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                 ( czytelny podpis rodzica / opiekuna ) 

 

 

   4. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora 
                                                                               Data ……………………..    

………………………………..............  
                                                                                                                                                         ( podpis dyrektora szkoły ) 

 


