
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYLAWIE 

w roku szkolnym  2019/2020 
 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego  

 

córki/syna …………………………………..…………………………………w Oddziale Przedszkolnym 
przy Szkole Podstawowej w Tylawie w roku szkolnym 2019/2020 

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców prosimy o wypełnienie karty danych 
teleadresowych 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL (w przypadku braku PESEL 

seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

           

Imię  

Nazwisko  

Miejsce urodzenia    Data urodzenia  

               ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Nr domu/ lokalu  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia 

dziecka  

(w przypadku konieczności 

szczególnego sposobu postępowania 

z dzieckiem należy potwierdzić to 

wskazaniami właściwego lekarza) 

 
 
 
 

Inne informacje o dziecku  

DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię i nazwisko  

Adres miejsca zamieszkania  

Telefon   

Adres e-mail  

DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  

Adres miejsca zamieszkania  

Telefon   

Adres e-mail  

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektorzy 
szkoły podstawowej. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach,  dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 



 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmianami) oraz rozporządzenia z dnia 27 
kwietnia 2016 r Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), (Dz. Urz. UE L 119, 
str. 1). 

 

 

 

 

……………………………………….                ……….............................................................. 
                (data) czytelny podpis rodzica (opiekuna)  


