Załącznik nr 1
DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu w ZPO w Piekoszowie w roku szkolnym 2022/2023

………………………….., dn. …………
……………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców

……………………………………………….
Adres zamieszkania

Dyrektor Przedszkola
…………………………………………..

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz.U. z 2021
r. poz. 1082) składamy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego mojej/go
córki/syna …………….…………………………. w Przedszkolu w Piekoszowie w roku szkolnym
2022/2023.

1. Dane osobowe dziecka i rodziców [1] (wpisać drukowanymi literami)
1.

Imię/Imiona i Nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka

3.

PESEL dziecka

4.

w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Imię/imiona i nazwiska rodziców dziecka

matki
ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania

kod pocztowy

rodziców i dziecka [2]

miejscowość
ulica
numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców dziecka - o ile je
posiadają

matki

telefon do kontaktu

Pobyt dziecka w przedszkolu
(wpisać x we właściwą kratkę)
OD/DATA
GODZINY POBYTU
(proszę wpisać) Ilość godzin dziennie - ……….
od:
…………….

do:
………….

RODZAJ POSIŁKÓW
bez posiłku

śniadanie

obiad

podwieczorek

2. Inne, ważne zdaniem rodziców/opiekunów prawnych informacje dotyczące dziecka
(np. alergie, przewlekłe choroby, wady rozwojowe, opinie poradni itp.)

3. Osoby dorosłe upoważnione do odbioru dziecka
Nazwisko

Imię

Stopień pokrewieństwa

POUCZENIE:
Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym [3]

Piekoszów, dnia…………………….

………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)

[1] Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje
się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast
podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie
rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
[2] Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art.
25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
[3] Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

