
 

DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Gminnym Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Mrozach  

w roku szkolnym 2023/2024 
ul. Armii Krajowej 12, 05-320 Mrozy 

https://gpmrozy.edupage.org, email: przedszkolemrozy1@op.pl, tel. 25 75 74 114 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  
 

Adres zameldowania 
 

 
 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 

 Mama/opiekun prawny Tata/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

                                                   Adres zamieszkania 

Kod pocztowy   

Miejscowość, ulica, nr domu/ 
mieszkania 

  

Praca:  
1.Nazwa i miejsce 
 
2.praca : stała, dorywcza  
3. brak pracy 

 
1. 
 
2.  
3.  

 
1. 
 
2.  
3.  

Telefon   

Rodzeństwo dziecka (wiek)   

Rodzina: (pełna, niepełna, inne)   

Adres e-mail   

 
Inne istotne informacje dotyczące dziecka: 
 
 
 
 
 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce od godz.……….  do   godz.………. 
 

 
 

mailto:przedszkolemrozy1@op.pl


 
 

4. Deklaracja i oświadczenie 
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego 
córki/syna……….………..……………………….. w Gminnym Przedszkolu im. Jana 
Brzechwy w Mrozach w roku szkolnym 2023/2024 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

      ● przestrzegania postanowień statutu i regulaminu przedszkola 

      ● podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w wyżej podanych informacjach 

      ● regularnego uiszczania opłat w wyznaczonych terminach 

      ● przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inną 

         upoważnioną na piśmie osobę dorosłą, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

      ● przyprowadzania do przedszkola tylko z d r o w e g o dziecka 

      ● uczestniczenia w zebraniach rodziców 

      ● kontaktowania się, współpracy z nauczycielami w zakresie rozwoju Dziecka 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji. Nadto wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz 

organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z 

procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły/przedszkola. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

zbierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami** w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane t y l k o nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani 

do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

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

                                                                                data i podpis rodziców 

 
**Postawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmian.). 

 
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej, 
prasie zdjęć z życia przedszkola z udziałem mojego dziecka i mojej rodziny. 
 

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

                                                                                              data i podpis rodziców /opiekuna 

 

 
 
UWAGI I WNIOSKI: 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


