……………………………………………………….

Świnoujście, ………………… 2017 r.

imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
……………………………………………………….…………..
adres zamieszkania
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
tel. kontaktowy matki/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………….
tel. kontaktowy ojca/opiekuna prawnego

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9
W ŚWINOUJŚCIU
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1
Deklaruję, że moje dziecko ………………………………………………………………….
(imiona i nazwisko dziecka)
……………………………………………………
(Data i miejsce urodzenia)
PESEL

w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w tym
przedszkolu w godzinach od …………….. do ……………
Oświadczam, że:
a) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w Karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola;
b) wyrażam zgodę na przegląd czystości mojego dziecka w ramach profilaktyki higienicznej;
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
………………………………………………

………………………………………………

podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
Uwaga:
1) Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych na rok
szkolny 2017/2018 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych
uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych, a także możliwości
organizacyjnych przedszkola.
2) Deklarację należy złożyć u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2017 r.
Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
1

Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7), 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.

