
Załącznik nr 2 do zasad ogólnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr ….. 

w Sandomierzu* 

 

I. Deklarujemy/ę, że dziecko: 

 

Imię   Drugie imię  

Nazwisko  Data urodzenia  

PESEL  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, 

serię oraz numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

 

będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym nr .….                          

w  ilości ………………. godzin odpłatnych wykraczających poza podstawę programową/ 

bezpłatnych dla dzieci  6 letnich** zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych                                  

w pozostałych godzinach pracy przedszkola oraz   ……….. posiłki dziennie od dnia ……………..r. 

 

**niepotrzebne skreślić 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

                                                                                                               

                                                    

………………………………………………….. 
(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

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

 

 

 

II. Dane rodziców / opiekunów dziecka 

Imię matki / opiekunki 

prawnej 

 Nazwisko matki / opiekunki 

prawnej 

 

Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej 

Województwo  Powiat  

Wypełnia jednostka 

Nr deklaracji  

Data wpływu do 

przedszkola 

 



Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

Nr telefonu do 

natychmiastowego kontaktu 

 Adres e - mail  

 

Imię ojca / opiekuna 

prawnego 

 Nazwisko ojca / opiekuna 

prawnego 

 

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

Nr telefonu do 

natychmiastowego kontaktu 

 Adres e - mail  

 

III.   Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka                        

w przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.) 

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

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

IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

Oświadczamy, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie 

z rodzajem zajęć i usług świadczonych przez przedszkole oraz zobowiązujemy się do regularnego – do 

dnia 15 każdego miesiąca – ponoszenia kosztów wyżywienia oraz części pobytu dziecka w przedszkolu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

V.  Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 
 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 

*Uwaga: Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do tutejszego przedszkola nie złożą 

niniejszej deklaracji do dnia 04 lutego 2022  roku, wówczas dziecko podlega procedurze rekrutacyjnej, 

obowiązującej na rok szkolny 2022/2023. 
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