DEKLARACJA
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie w roku szkolnym 2018/2019
I. INFORMACJE O DZIECKU

Dane osobowe dziecka
Imię

PESEL
Data urodzenia

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka
Ulica

nr domu
Miejscowość

Kod
Gmina

nr lokalu
Poczta

II. DEKLAROWANA LICZBA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 8.00 do godz. 13.00
2. Dziecko uczęszczać będzie do przedszkola od godz. …….... do godz. ……....
Dziecko korzystać będzie z posiłków (zaznaczyć X): tak …….. nie………..
III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

IV. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)
Tak

Nie

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach
szczególnych (np. choroba dziecka). Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych wymienionych
w karcie zgłoszenia w celu wskazanym powyżej, zastrzegając sobie prawo do wglądu i poprawy danych
- podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926
z póź.zm.)

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks
Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm) – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe
i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach.
……………………………………..
podpis matki (opiekuna prawnego),

…………………………………………..
podpis ojca (opiekuna prawnego)

VI. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego
upoważnioną
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
 systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych.
…………………………..

dnia ………………

Miejscowość

………………………………………………….
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

(wypełnia dyrektor przedszkola)
VI. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA
…………………………………….
(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

