
Deklarację należy złożyć w terminie od dnia 25 stycznia do dnia 1 lutego 2021r.  
Niespełnienie tego wymogu oznacza rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym. 

 

Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 przez dziecko-mieszkańca Sierpca  

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu 

w roku szkolnym 2021/2022 

1. Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

 

Adres miejsca zamieszkania* 

 

* 

 

*Pouczenie:  zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459) miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za podanie 

nieprawdziwych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

adresowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 
 ……………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej (jeżeli 

posiada) i numer telefonu 

kontaktowego (jeżeli posiada) 

 

Miejsce pracy (pełna nazwa zakładu pracy) 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej (jeżeli 

posiada) i numer telefonu 

kontaktowego (jeżeli posiada) 

 

 

Miejsce pracy(pełna nazwa zakładu pracy) 

 

 

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

…………………………….……… w oddziale przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu w roku szkolnym 

2021/2022. 
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3. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dodatkowe. 

Dziecko będzie korzystać z opieki przedszkolnej  
(proszę zaznaczyć X  odpowiedni kwadracik i wpisać godziny przyprowadzania  i zabierania dziecka) 
na 6 godz. dziennie                         tj. od godz.………..……  do godz..….…….… 

na 7 godz. dziennie                         tj. od godz.……………... do godz.….…….… 

na 8 godz. dziennie                         tj. od godz. ……………... do godz.….………. 

na 9 godz. dziennie                         tj. od godz.……………... do godz. ….……… 

na 10 godz. dziennie                       tj. od godz.6:30 do 16:30. 

 

4. Do niniejszej DEKLARACJI dobrowolnie załączam:  

1) DRUK: Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, które są ważne 

                      według opiekunów  
(w tym np. przewlekła choroba, dieta, trudna sytuacja rodzinna)  

TAK                           NIE      
 

2) opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

TAK                           NIE      

5. Oświadczenia: 
1. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych osobowych zawartych w deklaracji, w systemach 

informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami 

oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000). 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów 

oświatowych realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Sierpcu 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania dyrektor szkoły wszelkich zmian danych 

ujętych w niniejszej DEKLARACJI. 

4. Zobowiązuję się do podpisania do 8 czerwca br. z dyrektorem szkoły UMOWY  

o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. 

 

 
……………………………………………….  

podpis matki  lub  ojca /opiekuna prawnego  

 

Data przyjęcia DEKLARACJI: ………………………………… 

 

Liczba załączników: ………... 

 

Podpis dyrektora/osoby przyjmującej deklarację …………………………………….. 

 
Uwaga: Przydział  do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i nowoprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 nastąpi                    

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych 

oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. 
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