DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE
EDUKACYJNYM W PRZYBOROWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. INFORMACJE O DZIECKU
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…
Nazwisko i Imię dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Data i miejsce urodzenia
Pesel dziecka

Adres zameldowania stały…………………………………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania czasowy……………………………………………………………………………………………………..
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu; od dnia………… liczba godz. ……..od ……..do…
Posiłki:

śniadanie

obiad

podwieczorek

Dodatkowe informacje o dziecku (np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo,
uczulenia,itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. INFORMACJE O RODZINIE
1. Dane dotyczące rodziców, opiekunów prawnych.

Imię i Nazwisko rodziców (opiekunów)………………………………………………………………………………………..
Matka (opiekunka) pracuje w ……………………………………………………………………………………………………..
na stanowisku ……………………………………………….w godz. ………………tel. do pracy……………………………
Tel. komórkowy ……………………………………………………….tel. domowy………………………………………..……
Ojciec (opiekun) dziecka pracuje w
…………………………………………………………………………………………..…
na stanowisku …………………………………………………..w godz. ……………….tel. do pracy……………………….
Tel. komórkowy ………………………………………………………..tel. domowy……………………………….……………

2. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (innych niż

rodzice lub opiekunowie prawni)
Imię i nazwisko

Stopieo pokrewieostwa

Nr telefonu

Nr dowodu osob.

Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………… …………………………………………………… …………………………………………………..
Data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
zawartych we wniosku o przyjęcie, do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do
przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 ze zm.)
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z Zarządzeniem MEN z
dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w
nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
…………………………
Data

………………………………………………….
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

ZOBOWIAZUJĘ SIĘ DO:







przestrzegania postanowieo statutu przedszkola,( dziecko samodzielne podczas
posiłków i w toalecie)



podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych
wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,


przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeostwo,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
 uczestnictwa w zebraniach rodziców,



powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za
dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca

Podpis rodzica…………………………………………………………………………………………………………………………

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach z katechezy organizowanych w przedszkolu.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody/ na udział mojego dziecka w zajęciach z katechezy
organizowanych w przedszkolu.
Podpis rodziców…………………………………………………………………………………………………………………………..
Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach poza teren
przedszkola w ramach zajęd zgodnych z podstawa programową.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody/ na udział mojego dziecka w wyżej wymienionych
zajęciach.
Podpis rodziców…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zezwolenie na wykorzystanie i publikację zdjęd z uroczystości i imprez przedszkolnych oraz
rysunków i wytworów dziecięcych do promocji przedszkola.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody/
Podpis rodziców…………………………………………………………………………………………………………………………..

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w
dniu……………………………………………………………………………..
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Publicznego Przedszkola w Zespole Edukacyjnym w
Przyborowie.
od …………………….….na czas od …………….do……………………
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu……………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Podpis Przewodniczącego Komisji i członków Komisji Rekrutacyjnej

