
 

Załącznik nr 1 

 

……………………………………………                      Gawłuszowice,……………….………     
Imiona i Nazwiska rodziców-prawnych opiekunów       data  

……………………………………………………………. 

…………………………………………… 
     Adres zamieszkania 
 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego 
w Gawłuszowicach 

 
 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego* 
w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

Deklarujemy/ę, kontynuowanie przez moją córkę/mojego syna 
 
...................................................................................................................................................... 
 

(Imiona i Nazwisko dziecka) 
 

w roku szkolnym 2021/2022 wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 

w grupie 3 latków/ 4 latków w godzinach - od ……………..…. do …………..………..  

tj.……………….….godzin dziennie z  3  posiłkami dziennie. 

 

DANE MATKA/ OPIEKUNKA 

PRAWNA 

OJCIEC/ OPIEKUN 

PRAWNY 

Imię    

Nazwisko    

Adres zamieszkania 
rodziców /opiekunów 
prawnych (jeżeli jest inny niż 
dziecka) 

  

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

 
 

……………………………    …………………………………………………………………… 
Data     Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 

 



 

*termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; 
podstawa prawna złożenia deklaracji: art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (D. U. z 
2018 r., poz.996) 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………..……...…… 
 
urodzone w dniu ………………..………….………..... w ……………………………………..  
 
zamieszkuje* od dnia ……..……………………………. pod adresem ……………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gmina …………………………………..…………….. województwo ……………………..… 
 
Adres zameldowania dziecka ……………………………..……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia przedszkola/punktu 
przedszkolnego/szkoły o zmianie powyższych danych. 
 
 
 
 …….……………...                                   …………………………………………………… 
  Data    Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 
 
 
 
*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (art. 25 kc).  
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone 
wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc).  
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, 
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.  
Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 
26 § 2 kc).  
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 kc).  
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 1a 

 
……………………………………………                      Gawłuszowice,……………….………     
Imiona i Nazwiska rodziców-prawnych opiekunów       data  

……………………………………………………………. 

…………………………………………… 
     Adres zamieszkania 
 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego 
w Gawłuszowicach 

 
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego* 

w roku szkolnym 2021/2022 
 
 

Deklarujemy/ę, kontynuowanie przez moją córkę/mojego syna 
 
...................................................................................................................................................... 
 

(Imiona i Nazwisko dziecka) 
 

w roku szkolnym 2021/2022 wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 

w grupie 5 latków w godzinach - od 900 do 1400 tj. 5  godzin dziennie z  ………………  

posiłkami dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek*2). 

 

DANE MATKA/ OPIEKUNKA 

PRAWNA 

OJCIEC/ OPIEKUN 

PRAWNY 

Imię    

Nazwisko    

Adres zamieszkania 
rodziców /opiekunów 
prawnych (jeżeli jest inny niż 
dziecka) 

  

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

 
 

……………………………    …………………………………………………………………… 
Data     Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 

 



 

*termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; 
podstawa prawna złożenia deklaracji: art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (D. U. z 
2018 r., poz.996) 
*2 niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………..……...…… 
 
urodzone w dniu ………………..………….………..... w ……………………………………..  
 
zamieszkuje* od dnia ……..……………………………. pod adresem ……………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gmina …………………………………..…………….. województwo ……………………..… 
 
Adres zameldowania dziecka ……………………………..……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia przedszkola/punktu 
przedszkolnego/szkoły o zmianie powyższych danych. 
 
 
 
 …….……………...                                   …………………………………………………… 
  Data    Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 
 
 
 
*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (art. 25 kc).  
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone 
wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc).  
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, 
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.  
Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 
26 § 2 kc).  
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 kc).  
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1b 

 
……………………………………………                      Gawłuszowice,……………….………     
Imiona i Nazwiska rodziców-prawnych opiekunów       data  

……………………………………………………………. 

…………………………………………… 
     Adres zamieszkania 
 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego 
w Gawłuszowicach 

 
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego* 

w roku szkolnym 2021/2022 
 
 

Deklarujemy/ę, kontynuowanie przez moją córkę/mojego syna 
 
...................................................................................................................................................... 
 

(Imiona i Nazwisko dziecka) 
 

w roku szkolnym 2021/2022 wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 

w grupie 6 latków w godzinach - od 900 do 1400 tj. 5  godzin dziennie z  ………………  

posiłkami dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek*2). 

 

DANE MATKA/ OPIEKUNKA 

PRAWNA 

OJCIEC/ OPIEKUN 

PRAWNY 

Imię    

Nazwisko    

Adres zamieszkania 
rodziców /opiekunów 
prawnych (jeżeli jest inny niż 
dziecka) 

  

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

 
 

……………………………    …………………………………………………………………… 
Data     Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 

 



 

*termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; 
podstawa prawna złożenia deklaracji: art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (D. U. z 
2018 r., poz.996) 
*2 niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………..……...…… 
 
urodzone w dniu ………………..………….………..... w ……………………………………..  
 
zamieszkuje* od dnia ……..……………………………. pod adresem ……………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gmina …………………………………..…………….. województwo ……………………..… 
 
Adres zameldowania dziecka ……………………………..……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia przedszkola/punktu 
przedszkolnego/szkoły o zmianie powyższych danych. 
 
 
 
 …….……………...                                   …………………………………………………… 
  Data    Czytelny podpis rodzica/ó w lub prawnego opiekuna/ów 
 
 
 
*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (art. 25 kc).  
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone 
wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc).  
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, 
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.  
Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 
26 § 2 kc).  
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 kc).  
        
 

 
 
 
 
 
 
 

 


