
 
 

 
 

                                                   Deklaracja 

                    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w Przedszkolu Miejskim nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi  

                                      roku szkolnym 2014/2015 

 

1. Dane dziecka: 

PESEL            

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość ( tylko w przypadku 
braku numeru PESEL) 

 

Imię  Nazwisko  

Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię/Imiona  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Telefon  

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon  

Adres e-mail  

 

 



 
3. Deklaracja i oświadczenie 

 
1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna,…………………………  

……………………………….…………. w Przedszkolu Miejskim nr 206 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015. 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji 

na potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym  

zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.). 

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych 

zawartych w deklaracji, w przypadku ich wystąpienia. 

 
Łódź , dnia ............................                                   ........................................................... 
                                                                                      podpis matki /opiekunki prawnej  
 
 
Łódź , dnia ............................                                   ........................................................... 
                                                                                      podpis ojca /opiekuna prawnego  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

4. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola. 
 
 
 
   ………………….                                                           ........................................................... 
        (data)                                                                             (podpis dyrektora przedszkola) 
_________________________________________________________________________________ 
 

Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

1. Udzielam/ nie udzielam* Przedszkolu Miejskiemu Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi          

w Łodzi w roku szkolnym 2014/15 prawa do wykorzystywania prac plastycznych 

wytwarzanych przez dziecko i zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w celu promocji 

działalności edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi oraz 

realizowanych przez nie projektów  na oficjalnej stronie internetowej ww. przedszkola 

oraz  w innych publikacjach promujących osiągnięcia dydaktyczne przedszkola. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na udział mojego dziecka  …………………………………... 

….……… ………………………………….  w konkursach plastycznych , recytatorskich,  

małych form scenicznych , sportowych i innych w roku szkolnym 2014/15.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie jego imienia i nazwiska, wieku, miasta 

zamieszkania i nr placówki,  publikowanie ich w środkach masowego przekazu                

i przetwarzanie  w celach ujętych w regulaminie konkursu i zrzekam się majątkowych 

praw autorskich wynikających z tego tytułu. 

3. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na użytek 

przedszkola w roku szkolnym 2014/15. 
4. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię wychowawcę o zmianie upoważnienia dla osób 

odbierających dziecko z przedszkola, w przypadku ich wystąpienia. 

...........................................................   ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                       podpis ojca /opiekuna prawnego  

 

* skreśl niepotrzebne 


