Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji
do Przedszkola w Igołomi na rok szkolny 2022/2023
Igołomia, dnia ...........................................

POTWIERDZENIE WOLI
kontynuowania edukacji przedszkolnej
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023
w Gminnym Centrum Edukacji – Przedszkolu Samorządowym w Igołomi
przez moje/nasze dziecko:
..................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka

Przy braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

.......................................................................................................
data i miejsce urodzenia dziecka

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w następujących godzinach:
od godz. ............................................. do godz. ............................................
.................................................

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

podpis matki/opiekuna prawnego

podpis ojca/opiekuna prawnego

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty
danych teleadresowych
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
.........................................................................................
miejscowość zamieszkania
.........................................................................................
nr domu

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
...............................................................................................
imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego

....................................................................
nr telefonu/e-mail

...............................................................................................
imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego

....................................................................
nr telefonu/e-mail

Uwaga:
Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny
2022/2023 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup
przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci
przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. Dopuszcza się zróżnicowanie
wiekowe grup.
Oświadczenie:
 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że
dane zawarte w „Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka” są zgodne z prawdą, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może
skutkować skreślenie dziecka z listy wychowanków).
 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Z 2019r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie. Administratorem danych
jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia. Dane podaje dobrowolnie.

Data: ….................................. Podpisy rodziców/opiekunów.....................................................
Data przyjęcia deklaracji: ….................................................
Podpis osoby przyjmującej deklarację...................................................................

