
ZaIcznik Nr 4 do Zarzdzenia Nr 10/2018 
Wójta Gminy Leoncin z dnia 29 styczrlia 2018 r. 

Kierownik Punktu Przedszkolnego 

(nazwa i adres placówki do której skiadany jest deklaracja) 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWAN IA PRZEDSZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

NAZWA I ADRES PLACOWKI DO KTOREJ UCZSZCZA DZIECKO 

DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZIC6W1  

IMI/IMIONA DZIECKA 

NAZWISKO DZIECKA 

DATA URODZENIA DZIECKA 

MIEJSCE URODZENIA DZIECKA 

PESEL  

IMIONA I NAZWISKA 
RODZICOW DZIECKA 

matki 

ojca 

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA 
DZIECKA 

kod pocztowy 

miejscowosc 

ulica 

numer domu / 
numer mieszkania 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
DZIECKA 

kod pocztowy 

miejscowosc 

ulica 

numer domu / 
numer mieszkania 

- 
NUMERY TELEFONOW 

I ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
RODZICOW DZIECKA 

matki 
 

ojca 

- 
MIEJSCE PRACY RODZICOW 

KANDYDATA 
(nazwa, adres, numer telefonu) 

matki 
 

ojca 

1 Pod pojçdem rodziców nale±y rommied takde prawnych opiekunów dziecka orac osoby (podmioty) sprawujce pieczq zastqpczq nad dzieckiem 



DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACOWCE 

Deklarujq kontynuowa nie wychowa nia przedszkolnego cOrki/syna ................................................................................... 

w Punkcie Przedszkolnym ................................................................................................w roku szkolnym 2018/2019. 

GODZINY POBYTU DZIECKA W PLACOWCE Od Do 

POSItKI Zupa 	D II danie 	El 

INFORMACJE DLA RODZICOW 

Szczegó{owe inforniacje dotyczce postpowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzup&niajcego dostpne sq w Regulaminie 
rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych, których organem prowadzqcym jest Gmina Leoncin. Terminy sk{adania deklaracji 

okreIane sq co roku w Harmonogramie postpowania rekrutacyjnego. Niez{oenie dekaracji w wyznaczonym terminie jest 

rOwnoznaczne z rezygnacjq z korzystania z ustug punktu przedszkolnego. 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku I zatcznikach do wniosku bdq wykorzystywane wytqcznie dia potrzeb zwizanych 
z postpowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 

poz. 59 z pón. zm.) 

0wiadczam, ie podane we wniosku oraz zatqcznikach do wniosku dane sq zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Zobowiqzujq siq do poinformowania Kierownika Punktu Przedszkolnego o zmianie danych zawartych we wniosku. 
Jestem wiadomy(a) odpowiedzialnoci karnej za ztoenie falszywego ogwiadczenia. 

Wyra±am zgodQ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz zafcznikach do wniosku dia potrzeb 
zwizanych z postpowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(data) 	 (czytelny podpis rodzica/rodzicow) 

DATA PRZYJCIA DEKLARACJI 

PODPIS KIEROWNIKA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

2  Zgodnie z art. 155 (Jstawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo owiatowe (Oz. U. z 2017 poz. 59 z pón. zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placôwce odpowiedniej opieki, 
od±ywiania oraz metod opiekudczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowane] diecie I 
rozwoju psychofizycznym dziecka. 


