
 

DEKLARACJA  o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego.  

Deklaruję/deklarujemy, że moje/nasze dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w czasie dyżuru  wakacyjnego  

do Publicznego Przedszkola w Zaborowie, ul. Szkolna 6. 

I. Dane dziecka:  

                 

               PESEL                                                           Imię                                                Drugie imię                           Nazwisko 

     

             Data urodzenia                                                 Miejsce urodzenia                                            Obywatelsko  

Adres zamieszkania dziecka/rodziców 

         

                Ulica                                                     nr domu            nr lokalu        Kod   pocztowy                             Miejscowość  

Imię i nazwisko, telefon kontaktowy – mama                                                                                Imię i nazwisko, telefon  kontaktowy  - tata  

   

 

II.   Informacja o terminie uczęszczania dziecka do przedszkola: 

 

 –  od  dnia …………….……………..  do dnia ……………………………. 

 

- od godziny ………………… do  godziny …………… 

 
III. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów: 

Niniejszym  oświadczam/oświadczamy, że w wyżej wskazanym terminie uczęszczania dziecka do przedszkola, pracujemy i nie mamy 
możliwości zapewnienia opieki dla dziecka. Zobowiązuję/my  się  do uregulowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu za wskazany okres.  

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji i oświadczam/y, że dane przedłożone w 

niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się/zobowiązujemy się  do niezwłocznego powiadomienia dyrektora 
przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

 

miejscowość, data podpis matki/prawnego opiekuna podpis ojca/prawnego opiekuna 
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