
 

………………………………..………………………………..              Załącznik nr 2  do Zarządzenia  nr  6/2018 

                                                                                                             Burmistrza Kamienia Krajeńskiego  z  dnia 22 stycznia 2018r.                    

Imię i nazwisko   rodzica 

………………………………..……………………………….. 
     adres  zamieszkania 

………………………………..……………………………….. 

               Dyrektor 

………………………………..……………………………….. 
                      Nazwa i adres placówki 
 

………………………………..……………………………….. 

 

                         Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego1 

Deklaruję, że mój/moja syn/córka  ……………………………………………………………………………..  

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

w roku szkolnym 2018/2019  będzie kontynuował/a wychowanie przedszkole w tym     

przedszkolu.  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej: 

 Tak*) Nie*) 

9,5 godz.   

9 godz.   

8 godz.   

7 godz.   

6 godz.   

5 godz.   

                                                       Pobyt dziecka w przedszkolu   
 

od……………… do…………………. 

 Dane osobowe dziecka i rodziców złożone w poprzednim wniosku nie uległy/uległy     
zmianie. 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

Wyrażam zgodę  na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie  

   internetowej promującej placówkę. 

 

 

Kamień Krajeński. dn. .................................                                       …………….……………………………………………………………….. 

 

                                Czytelny podpis  rodzica  

 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.), rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
2
 Niepotrzebne skreślić 

 
 
 



UPOWAŻNIENIE 
 

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

( imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów ) 

 Jako rodzice ( prawni opiekunowie ) ........................................................................................... 

                                                                      ( imię  i nazwisko dziecka, rok urodzenia ) 

 oświadczamy, że dziecko może być odbierane z Przedszkola w Kamieniu Krajeńskim 

wyłącznie przez ojca, matkę lub upoważnione niżej osoby dorosłe: 

1.  ........................................................................................................................................ 
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa lub jego brak ) 

wyrażam zgodę 

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

( czytelny podpis osoby upoważnionej do opieki nad dzieckiem ) 

2. ......................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa lub jego brak ) 

wyrażam zgodę 
................................................................................................................. 

( czytelny podpis osoby upoważnionej do opieki nad dzieckiem ) 

3. ......................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa lub jego brak ) 

wyrażam zgodę ...................................................................................................... 

( czytelny podpis osoby upoważnionej do opieki nad dzieckiem ) 

 

Oświadczamy, że inne osoby nie mają prawa odbierać dziecka ze przedszkola. Bierzemy na 

siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

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

                  ( czytelny podpis matki, prawnego opiekuna  

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

       ( czytelny podpis ojca,  prawnego opiekuna ) 

 

Kamień Krajeński., dn. ..................................... 

 


