Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla
im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, dnia …………………..
……………………………………
(Pieczęć placówki)

DEKLARACJA *
KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

na rok szkolny 2021/2022
POTWIERDZAM WOLĘ KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym Parafii Chrystusa Króla
im. św. Jana Pawła II w Krakowie, al. 29 Listopada 195
Imiona i nazwisko dziecka ...................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................................
PESEL …....................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania (z kodem) …........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Adres stałego zameldowania (z kodem) ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Rodzaj pracy
Miejsce pracy

MATKA /OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

Stała/dorywcza/zasiłek

Stała/dorywcza/zasiłek

………………………………

…………………….…………

………………………………

…………………………………

Godziny pracy
Numer telefonu
Adres poczty
elektronicznej
Inny numer telefonu w razie konieczności np. dziadkowie

Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla
im. św. Jana Pawła II w Krakowie

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………….. do ………………
Dziecko będzie korzystać z posiłków: (proszę zakreślić „x”)
o Śniadanie
o II Śniadanie
o Obiad
o Podwieczorek
UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NASTĘPUJĄCE OSOBY:
H.

Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
INNE DODATKOWE INFORMACJE: ( ALERGIE, SZCZEPIENIA, INNE…)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
Uwaga!

W przypadku, gdyby w ciągu roku uczęszczania dziecka do przedszkola uległy zmianie podane dane, należy niezwłocznie
skontaktować się z dyrektorem Przedszkola Publicznego Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła II .

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie – w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu
– danych osobowych naszych i naszego dziecka oraz upoważnionych do przyprowadzania i odbioru
dziecka z przedszkola osób, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
2. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.

……………….….
Miejscowość i data

………………………………
Podpis matki/ Opiekuna prawnego

……………………………
Podpis ojca/Opiekuna Prawnego

* Podpisanie Deklaracji zobowiązuje w skutkach jak podpisanie „KARTY ZAPISU DZIECKA”

