
Wypełnia przedszkole / szkoła podstawowa 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

 
 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Dane identyfikacyjne dziecka 

imię  

nazwisko  

PESEL            

            data urodzenia
dzień 

miesią
c rok 

Adres zamieszkania dziecka

kod pocztowy  miejscowość   

ulica  

nr domu  nr mieszkania n  

Telefon Adres e-mail
 

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW**

Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Telefon

Adres e-mail

 



Zgłaszam(y) chęć kontynuacji edukacji w roku szkolnym 2022/2023 ww. dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
pełna nazwa i adres przedszkola/szkoły  

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym. 

……………………….................. …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Dane  –  w zakresie  zawartym  w niniejszym  formularzu  –  będą  przetwarzane  w celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  do  wybranych
jednostek. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenia 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 przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku
z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, z 2021 r. poz. 4).

  ……………………….................. …………………………..…………..
    podpis matki/opiekunki prawnej                                    podpis ojca/opiekuna prawnego

Bydgoszcz, ………………………… 2022 r. 

 

* Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, z 2021 r. poz. 4) rodzice dzieci
przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  tym  przedszkolu  (oddziale  przedszkolnym  w  szkole  podstawowej),  w  terminie  7  dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

**Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, z 2021 r. poz. 4) 
przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem.  


