
 
DEKLARACJA 

o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego 
w Publicznym Przedszkolu w Lewniowej w roku szkolnym 2023/2024 

 

 
Niniejszym deklaruję, że ............................................................................................................................... 
               (imiona i nazwisko dziecka) 
 
ur. dnia....................................................będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w przedszkolu w Lewniowej. 
                   (data urodzenia)   

Adres zamieszkania dziecka ................................................................................................................................... 
      (miejscowość, numer domu, kod pocztowy) 

I. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych/ 
 

 
 

MATKA (opiekun prawny) OJCIEC (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko 
 
 

 

Adres miejsca 
zamieszkania 

 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
(domowy, komórkowy) 

 
 

 

Adres e-mail* 
  

 

Pracujący 
 

tak             nie  
 

tak             nie  
 

 

* proszę o podanie przynajmniej jednego adresu e-mail 
 
II.  Który rok będzie kontynuowało  dziecko pobyt w przedszkolu? …….………..     
 
III. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia  poradni psychologiczno - pedagogicznej,   
     potrzeba szczególnej opieki, stosowani diety, zalecenia lekarskie zaświadczenia itp.)  dołączone do wniosku. 
 

tak             nie  
IV. Zobowiązanie rodziców  dziecka 

1. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję  się  do: 
1) przestrzegania postanowień regulaminu przedszkola; 
2) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą do tego  

   upoważnioną na piśmie; 
3) przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka. 

 
V. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest podać do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej   
    informacjach. 
 
VI. Informujemy, że :  
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego 
przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym 
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
 

Zapoznałam się/Zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje we wniosku są zgodne 
ze stanem faktycznym.1 
 
 
 
……………..…………………………       ……………………………………………………………………… 
   (data)                 (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
                        

 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  arny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,   podlega  karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 


