DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego w
Przyborowie
WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie na rok szkolny
2019/2020
I. Dane osobowe dziecka:
PESEL
Nazwisko................................................................................................................................................
Imiona.....................................................................................................................................................
Urodzony/a dnia ….........................................................................w.…................................................

Województwo urodzenia …...................................................................................................................
II. Adres zameldowania
…....... - …......... ….............................................................................................................................
miejscowość

kod pocztowy

…...................................................................... …....................................../ …...................................
ulica

nr domu

....

…..........................................................................

tel. domowy

….....................................................................
tel. kontaktowy do matki

nr mieszkania

…..................................................................................
tel. kontaktowy do ojca

III. Adres zamieszkania (w przypadku, gdy jest inny niż zameldowania)
…....... - …......... ….............................................................................................................................
miejscowość

kod pocztowy

…...................................................................... …....................................../ …...................................
ulica
…..............................................................................
tel. domowy

nr domu
…................................. ....................................
tel. kontaktowy do matki

nr mieszkania

…..................................................................................
tel. kontaktowy do ojca

IV. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
…............................................................................................................................................................
imiona i nazwisko matki/ prawnej opiekunki

…............................................................................................................................................................
imiona i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna

Przyborów, dnia .........................................

….......................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

V. Jakie jest przedszkole obwodowe dziecka? (jeśli zgłoszenie do szkoły jest poza obwodem)
…………………………………………………………………………………………………….......................
VI. Rodzeństwo w szkole, przedszkolu ….........................................................................................................
(imię dziecka)

VII. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej?
(jeżeli było, proszę o dostarczenie opinii do szkoły)

TAK

NIE

VIII. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
(jeżeli posiada, proszę o dostarczenie do szkoły)

TAK

NIE

INFORMACJA
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) informuję Panią/ Pana,
że administrator danych osobowych w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i
członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktycznowychowawczo
- opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania ich czy
prostowania, jeżeli te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w
Przyborowie dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Dyrektor szkoły
mgr Sylwester Buczyński

OŚWIADCZENIE
Zapoznałam/ łem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam,że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Przyborowie, a także członków mojej rodziny pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.
…....................................................................................................................................................................... ...........................................
imię i nazwisko dziecka

…............................................................................................................................. .....................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na upowszechnianie wizerunku mojego dziecka w

ramach działań statutowych i promocji szkoły, w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach.
W przyszłości nie będę wnosić żadnych roszczeń, w tym finansowych.

…............................................................................................................................. .....................................................................................
imię i nazwisko dziecka

…............................................................................................................................. .....................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału
Przedszkolnego Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie na rok
szkolny 2019/2020
W związku z wejściem w życie uchwały XIV/48/2015r. Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Nowa Sól

od dnia 1 września 2019 r. deklaruję pobyt mojego dziecka
.………………….......................................................................
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym od godziny:
00 – 12.30 +

wyżywienie

Ilość godzin pobytu dziecka powyżej podstawy programowej z wyżywieniem:
00 – 1600 (4 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1500 (3 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1400 (2 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1300 (1 godzina ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1600 (3 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1500 (2 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie)
00 – 1400 (1 godzina ponad podstawę programową + wyżywienie)
Wyżywienie w formie cateringu:
- śniadanie I i II
- obiad
Cena podana do 31.VIII.2019 po wyłonieniu dostawcy.
* właściwe podkreślić

data podpis rodzica

