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(wypełnij drukowanymi literami) 

 

Deklaruję, że moje dziecko będzie przez kolejny rok uczęszczało do: 

 
Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie, ul.Zawadzkiego 3 

 
Dane dziecka 

Dane osobowe dziecka 

PESEL 

           
IMIĘ                                                DRUGIE IMIĘ                                NAZWISKO 

     
Data urodzenia                                                     Miejsce urodzenia 

  -   -        
 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica                                                                                                                         Nr domu      Nr lokalu 

     
Kod                                             Miejscowość 

  -      
Województwo                                   Powiat                                          Gmina 
     
 

Adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica                                                                                                                         Nr domu      Nr lokalu 

     
Kod                                             Miejscowość 

  -      
Województwo                                   Powiat                                          Gmina 
     

 
Informacje dodatkowe 

 
Informacje o dziecku (wpisz  „TAK” lub „NIE”) 

 Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) 

 Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 

 Dziecko jednego niepełnosprawnego rodzicóa/opiekuna prawnego 

 Dziecko obojga niepełnosprawnych rodziców/opiekunów prawnych  

 Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka 

 Dziecko w rodzinie zastępczej 

 Dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego 

 
Pobyt dziecka w placówce (wpisz  „TAK” lub „NIE”) 

 Śniadanie 

 Obiad 

 Podwieczorek 

 
 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:    od   do  
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Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka                            Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

Imię                          Nazwisko (obecne)                         Imię                             Nazwisko 

        
Telefon kontaktowy                                                        Telefon kontaktowy 

   
Adres e-mail                                                                   Adres e-mail 

   

 
Adres zamieszkania matki/ opiekunki                      Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

Ulica                              Nr domu      Nr lokalu                  Ulica                                Nr domu     Nr lokalu 

             

Kod 

  -           -         

 
    Zakład pracy matki/opiekunki                                          Zakład pracy ojca/opiekuna 

Nazwa i adres zakładu pracy                                         Nazwa i adres zakładu pracy 

 
 
 
 
 
 

  

 
Inne telefony kontaktowe 

 
 
 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzenie procedury 
rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawa o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm) Jednocześnie zobowiązuję się  
w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola do regularnego, terminowego wnoszenia opłat  
za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 
Data przyjęcia  deklaracji                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
  (wypełnia placówka) 

 
 
 
 

  

 
 
 

Zwrot wypełnionej deklaracji- 29.01.2021    



PRZEDSZKOLE Nr 1 w Krupskim Młynie 

NABÓR 2021/2022 

 3 

 


