
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
telefon: (85) 711 2145 fax: (85) 711 2443
e-mail: sp1sokolka@gmail.com
http://www.sp1sokolka.pl

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
dziecka w oddziale przedszkolnych 

w ……………………………………………………………………………..
w roku szkolnym 2020 / 2021

Potwierdzam wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020 / 2021

I. INFORMACJE O DZIECKU: 

1. Nazwisko i imiona dziecka  .................................................................................................  

2. Data urodzenia  ..................................  Miejsce urodzenia...............................................

3. Numer PESEL dziecka  .......................................................................                              
Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

……………………………………………………….............….  

4. Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................  

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu  od godz.................do godz................. 

II. INFORMACJE O RODZINIE DZIECKA: 
1. Dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka: 

Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO 
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA                              
(Upoważnić można tylko osoby pełnoletnie). 

Ja  ...............................................................  legitymujący się dowodem osobistym o numerze
                 (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………………………………….upoważniam  do przyprowadzania i odbioru mojego 
dziecka z przedszkola lub przystanku autobusowego następujące osoby: 

Lp Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i numer dowodu 
osobistego

1.
2.
3.
4.

I. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych        
w „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka" dla potrzeb niezbędnych do 

mailto:sp1sokolka@gmail.com
http://www.sp1sokolka.pl/


organizacji pracy  i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781)). 

.......................................... ................................................... 
(miejscowość i data)    ( podpis rodziców / opiekunów )        

                                                                                                            

II. ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE UISZCZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE 

Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym w 
godzinach................................................................................................................................ 
i zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat  związanych z 
korzystaniem przez moje  dziecko z przedszkola. 

.......................................... ...................................................   
(miejscowość i data)    ( podpis rodziców / opiekunów )

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE PUBLIKACJI DANYCH I WIZERUNKU 
DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na 
publikowanie fotografii i informacji  z życia przedszkola na stronach internetowych placówki 
zawierających wizerunek lub imię i nazwisko mojego dziecka oraz publikacji w mediach 
lokalnych. 

.......................................... ................................................... 
(miejscowość i data)    ( podpis rodziców / opiekunów )      

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU - istotne w sprawowaniu opieki  
(np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.) 

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

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

  Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 28.02.2020 roku. 

.......................................... ................................................... 
(miejscowość i data)    ( podpis rodziców / opiekunów )

 

 


