
organ prowadzący           składanie Deklaracji w nieprzekraczalnym 
GMINA SUŁKOWICE                                                                                                            terminie do 20 lutego 2023 r. 
                       
  

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

         (data wpływu- pieczęć przedszkola) 
 

Deklaracja 
kontynuowania wychowania przedszkolnego  

w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach 
w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

5. Informacje rodzica o stanie zdrowia dziecka – wskazania bądź przeciwwskazania wydane przez 

lekarza w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego; orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego; orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o wczesnym wspomaganiu itp. 

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

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

 

1. Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  Imię I  Imię II  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL              
W przypadku braku numeru 
PESEL - seria i numer 
paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość  

 

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka:  

Nazwisko i imię matki  

Nazwisko i imię ojca  

Matka  adres e-mail  Telefony do 
kontaktu  

Ojciec adres e-mail  Telefony do 
kontaktu  

3. Adres zamieszkania rodziców/rodzica i dziecka na terenie Gminy Sułkowice: 

Ulica i nr domu  Miejscowość  

Kod pocztowy   -    Poczta  

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu: 

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka: od godz.......................... do godz……………….. 

uwaga! BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA WYNOSI 5 GODZIN 

DZIENNIE I ODBYWA SIĘ W GODZ. 800-1300. 



 

6. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna ……………………… 
  (imię i nazwisko dziecka) 
 
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach w roku szkolnym 2023/2024. 
 
 
 ........................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis rodzica składającego deklarację 
 
 
 
 
 
7. Rezygnuję z uprawnienia do kontynuowania wychowania przedszkolnego przez  
 
córkę/syna…………………………………… w Przedszkolu Samorządowym Nr 1                                   
                           (imię i nazwisko dziecka) 
w Sułkowicach w roku szkolnym 2023/2024. 

 
 ........................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis rodzica składającego deklarację 
 
8. Oświadczenia: 
1) Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania lub 

zatajenie prawdy oświadczam, że przedstawione w deklaracji dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie 
przedszkola do celów rekrutacji i ewidencji dzieci w przedszkolu. Oświadczam, że cel 
przetwarzania danych jest mi znany i jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do 
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. 

3) Deklaruję posyłanie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024,  
w podanych wyżej godzinach i zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów 
wyżywienia oraz kosztów pobytu (powyżej 5 godzin) zgodnie z aktualnymi regulacjami 
obowiązującymi w tej sprawie.  

 
 
…………………..….                ………………..……….                 ………………………… 
       Miejscowość, data                                        Podpis matki      Podpis ojca 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji i ewidencji dzieci                           
w przedszkolu jest  Przedszkole Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, ul. Kwiatowa 6,                  
tel. 12 273 21 99, e-mail przedszkole1.sulkowice@sulkowice.pl 
Dane – w zakresie zawartym w niniejszej deklaracji – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji do przedszkola. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 
 

mailto:przedszkole1.sulkowice@sulkowice.pl

