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Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Podstawa prawna: art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 
Termin złożenia: 15.02.2021r. 

 Imię i nazwisko rodzica: Nazwa i adres przedszkola: 

 
Przedszkole 
 
 
w ……………………………………………………. 

Data wpływu do 

przedszkola: 

Adres do korespondencji: 

 

 

  
 
Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………………………………….……… w roku szkolnym 2021/22 będzie 

kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje 

 

Należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW1 

1.Dane osobowe dziecka 
 Imię/imiona i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia dziecka: Nr PESEL: 

2.Imię/imiona i nazwiska rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

3.Adres miejsca zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica numer domu/mieszkania) rodziców i dziecka2 

 Matki: Ojca: Dziecka: 

4.Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

5.Numery telefonów rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU3 
  

 

III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 Godziny pobytu (wpisać deklarowane godziny pobytu) Posiłki (wpisać TAK przy deklarowanym posiłku) 

od do Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 
 

Data wypełnienia: Czytelny podpis rodzica: 

 

 
1 Przez „rodziców” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
2 Zgodnie z Art.131 ust. 1 ustawy do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod 

oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Obywatel polski 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dopełnić zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. 

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
3 Zgodnie z art. 155 ustawy można podać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju dziecka 


