
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 132/17 

Wójta Gminy Rzgów 
                                z dnia 31.03.2017 r. 

 

  
 

……………………………………………………………... 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 
 

 

……………………………………………………………….. 
(adres miejsca zamieszkania)* 

 
………….……………………………………………………… 

(telefon kontaktowy lub mail do matki / opiekuna prawnego) 

 
………….……………………………………………………… 

(telefon kontaktowy lub mail do ojca / opiekuna prawnego) 

 

 (wypełnia placówka) 
 

……………………………………………………………... 

(miejscowość i data wpływu deklaracji do P/OP 
 

 

 
 

 
 

……………………………………………………………... 

(pieczęć przedszkola/szkoły i podpis pracownika 
potwierdzający uczęszczanie dziecka do P/OP  

w bieżącym  roku szkolnym) 

 

DEKLARACJA 

kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

 

Ja niżej podpisana/y/  deklaruję, że mój syn/moja córka: 

 
……………………………..……..…  ur.……………………  w ..……..………................. PESEL ……………...                              

 (imię i nazwisko dziecka)                                                                                (data urodzenia)                                                         (miejsce urodzenia)                                      (PESEL dziecka) 

 

zamieszkała/y/ w** …………………………..………………………………..…….……….…………………... 
                                                                           (adres  zamieszkania dziecka  zgodny z deklarowanym miejscem zamieszkania rodzica) 

 

w roku szkolnym …………………………………….będzie kontynuował/a/ wychowanie przedszkolne  
                                                                                          (kolejny rok szkolny) 

  

w ……………………………..………………………………………………………….…………………..……… 
                                                                                                                     (wskazania przedszkola/oddziału przedszkolnego)                             

 

DZIENNY CZAS POBYTU DZIECKA W P/OP ( liczbę godz.  zaznaczyć znakiem X , a następnie wpisać czas pobytu od-do) 

5 godzin  6 godzin  7 godzin  8 godzin  9 godzin  10 godzin  

Pobyt w godzinach od ……………….……  do ………………..……….  

 

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW (należy zakreślić TAK lub NIE) 

Śniadanie TAK NIE 
 

Obiad TAK NIE 
 

Podwieczorek TAK NIE 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (istotne dla pobytu w P/OP, np. choroby, alergie pokarmowe, dieta, itp.) 

 

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

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

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

 

…………………………………                                                       ………………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                                                              podpisy rodziców/prawnych opiekunów         

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

pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza   rodzicielska 

lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest     miejsce zamieszkania 
opiekuna.           

** W przypadku, gdy deklarowane miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania obowiązuj 



                                                                   Załącznik nr 6
   do zarządzenia  Nr 132/17                     

                           Wójta Gminy Rzgów 
                                                           z dnia 31.03.2017 r 

                                                         

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 
 

 

……………………………………………………………...                                                                                                                                                
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka, 

   zgłaszającego dziecko do przedszkola/oddz. przedszk.) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/y/…………………………………………………………………...wyrażam zgodę na  
                                                           (imię i nazwiska rodzica/prawnego opiekuna)  

 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego  

 

dziecka………………………...………………………….………………………..…....……  
                                           (imię i nazwisko dziecka)                           

 

przez ………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                                                                      (nazwa  przedszkola/szkoły) 
 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 2014,  

poz.1182 ze zm.) w związku z czynnościami wynikającymi z procedur rekrutacji  

do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz w okresie pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym - zgodnie z celami statutowymi. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, o prawie do wglądu i zmiany danych 

osobowych moich i mojego dziecka oraz o możliwości odmowy podania niektórych informacji  

zostałam/łem/ poinformowana/y/. 

 

 

 
 ………………………………..                                                      ……………………………….. 
 (data i podpis matki )                                                                                 (data i podpis ojca )* 

 

*jeżeli na str. 1 podane są dane matki i ojca/dwóch opiekunów prawnych wymagane są  podpisy obojga z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Załącznik nr 7   
                               do zarządzenia  Nr 132/17                     

                         Wójta Gminy Rzgów 
                       z dnia  31.03.2017 r 

 

 

 

…..................................................................................................                  …...........................................  
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)                                                                               (miejscowość, data)  

 

…................................................................................................  
(adres zameldowania na pobyt stały/czasowy, miejscowość, gmina )  

 

………………………………………………………………. …………..                ........................................... 
(adres stałego pobytu – zamieszkania pod wskazanym adresem                                       telefon kontaktowy  

z zamiarem stałego przebywania- miejscowość, gmina) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

o miejscu zamieszkania/stałego przebywania   dziecka* 
 

Będąc świadomą/-ym/ odpowiedzialności prawnej za  złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że mój syn / moja córka 
 
 
…..........................................................................................................................................................................PESEL ………………………...   

                                                                    (nazwisko i imię dziecka) 

 

ubiegająca/y/ się o przyjęcie  do …………………………………………………………………………….……………………. 

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

                                                                                                                  (nazwa  przedszkola/OP/szkoły) 

 

zamieszkuje wraz ze mną  pod  następującym  adresem: …........................................................................................... 

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania., gmina) 

 
 

 

 

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

                                                                                                                                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych- moich i mojego 

dziecka- dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia do 

przedszkola/szkoły – na czas realizacji nauki.* 

 

Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, o prawie  wglądu do danych 

osobowych oraz o możliwości ich poprawienia zostałam/łem/ poinformowana/y/. 
 

 

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

                                                                                                                                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.  

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.  
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.  

 



 


