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Deklarację należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 r. do wychowawcy grupy.                                                     
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*  

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ  

WCHODZĄCYM W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W  NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024 

 

1. DANE O DZIECKU I RODZINIE 
 

Imię (imiona) 

i nazwisko dziecka  

 

Data i miejsce urodzenia dziecka 
 

Nr PESEL dziecka,  
(w przypadku braku PESEL;  seria i nr 

paszportu, innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość)  

           

inny dokument: 

Adres miejsca zamieszkania 

dziecka  
  

 

miejscowość:  …………………………..gmina:  ……………..…….…………. 
 

ulica. ……………………………………………….. nr ………….../…..……… 

Imiona i nazwiska rodziców/ 

prawnych opiekunów dziecka   

matki/opiekunki ojca/opiekuna 

  

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców/ prawnych opiekunów   

dziecka  (miejscowość, ulica, gmina)  

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu rodziców/ prawnych 

opiekunów dziecka  

  

Dziecko korzystało w roku 

szkolnym 2022/ 2023                    

z wychowania przedszkolnego 

 

……………………………………………………………………… 
(podać nazwę grupy) 

 

 

2. DEKLARACJE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

Deklaruję, że od 1 września 2023 roku moje dziecko, nad którym sprawuję opiekę prawną będzie:  

1) kontynuowało pobyt w oddziale przedszkolnym w godzinach  od…………do ………. ; 

2) spożywało posiłki:     TAK       NIE      ( właściwe podkreślić); 

3) uczęszczało na zajęcia religii:   TAK       NIE   ( właściwe podkreślić).  
                                       

 

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
 

Dodatkowo dołączam do deklaracji informacje o dziecku (aktualny stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie).                      

TAK    □                                                                    NIE     □ 
 

 

 

 

 

 



 2 

4. WYMAGANE DO DEKLARACJI OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ 

PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:    
            

 Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe. Jestem świadoma/y  

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Nowej Wsi 

Ełckiej o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

we wniosku dla celów związanych z procesem rekrutacji do przedszkola. 

 

Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)      ………………………………….……………………………… 
 

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….……………………………… 

 

5. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA  

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO  W NOWEJ WSI EŁCKIEJ 

 

 

Data …………………………               Podpis dyrektora……………………………………… 
 

*Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm.), 

rodzice dzieci  przyjętych  do  publicznego  przedszkola corocznie  składają  na  kolejny  rok  szkolny  deklarację                             

o  kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  tym  przedszkolu,  w  terminie  7  dni  poprzedzających termin  

rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Ełckiej 18, 

19-300 Ełk. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem mail: 

iod@elk.gmina.pl 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania edukacji szkolnej oraz po jej zakończeniu zgodnie  

z przepisami prawa. 

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

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

          (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


