
……………………………………………………… 
 (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych) 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
(adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych  i dziecka) 
 
……………………………………………………… 
(nr telefonu  ojca/opiekuna prawnego) 
 
……………………………………………………… 
(nr telefonu  matki/opiekuna prawnego) 

 
Dyrektor  
Oddziałów Przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej 
im. Ks. Antoniego Peplińskiego  
w Studzienicach 
 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO      W ROKU 
SZKOLNYM 2019/2020 

 
Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/ego córkę/syna* 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

(imiona i nazwisko dziecka) 
 

urodzoną/ego* dnia ……………………………….. r. w ……………………………………... 
 
Pesel/nr i seria dok. tożsamości* ………………………………………………………………. 
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w 
Studzienicach 
w roku szkolnym 2019/2020, w czasie ……………………… godzin dziennie, z 1 posiłkiem 
dziennie. 
Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie  art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego 
Peplińskiego w Studzienicach. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

zgodnie z deklaracją oraz zgodnie z 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

 
 
Studzienice, dnia ………………….. 2019 r.   …………………………………………… 
             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
⃰  - niepotrzebne skreślić 
 
1 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zazna nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 



 


