
Załącznik Nr 1 
do „Regulaminu Rekrutacji Dzieci 
do Samorządowego Przedszkola 
Publicznego Nr 3 w Sanoku” 

 

 

Data przyjęcia deklaracji:   --   --      
            

            

 
DEKLARACJA 

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W SANOKU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. DANE DZIECKA:  
 
Imię i nazwisko dziecka 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

PESEL dziecka 

 

Adres zameldowania 

 

Adres miejsca zamieszkania  
 
 
II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA:  
 
Imię i nazwisko matki / 

opiekunki prawnej 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

Numery telefonów 

kontaktowych 

 

Adres e-mail 

 

Miejsce pracy  
 

 

Imię i nazwisko ojca / 

opiekuna prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

Numery telefonów 

kontaktowych 

 

Adres e-mail 

 

Miejsce pracy  



III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE: 

1. Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………………...……….. do ……………….………….….. 

Łącznie: …………………………………. Godzin 

Możliwość zorganizowania pobytu dziecka do godz. 16.30  

        TAK                  NIE 

      W przypadku zainteresowania rodziców pobytem dziecka do godz. 16.30 zorganizowana będzie       

      opieka (dyżur) w jednej grupie w każdym budynku przedszkola. 

 

2. Posiłki: 

 śniadanie  
 obiad  
 podwieczorek 

1 
 

IV. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU (np. stan 

zdrowia, orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, 

stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

 

TAK NIE 
 

 

V. DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE: 
1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki / syna ……………………………………  
w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w roku szkolnym 2020/2021 

2. Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,  
c) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych 

w deklaracji do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją 

pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
 

 

Sanok, dnia ……………………………….. ………………………….. …………………………  
(podpis matki/opiekunki prawnej) (podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
 

 

VI. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 
 

 

Sanok, dnia ……………………………….. ……………………..………………...…  
Podpis Dyrektora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”
 


