Data przyjęcia deklaracji:

Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczucinie
w roku szkolnym 2018/ 2019
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

3. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu:
I. Bezpłatna realizacja podstawy programowej

od 7.30 do 12.30 - 5 godzin

II. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: ponad podstawę programową ( płatne dla dzieci 3-5 ,
dzieci 6 letnie objęte subwencją oświatową )ilość godz. dziennie ...................
od godz................................ do godz ........................

III. Posiłki : śniadanie
obiad
podwieczorek1
IV. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( np. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta,
zalecenia lekarskie, itp.)
Tak
Nie
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Deklaracja i oświadczenie.
I. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w roku szkolnym 2018/2019:
1.W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczucinie
….....................................................................................................................................
2. Oddziale POM
….......................................................................................................
3.Oddziale zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Szczucinie
…....................................................................................................
II. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

Szczucin, dnia …......................

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

( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola
….................................

….....................................
( podpis dyrektora przedszkola)

1

Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

Oświadczam, że
Wypełniają Rodzice/ Prawni Opiekunowie dzieci
Oświadczam, że

TAK

NIE

TAK

NIE

Deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach religii –
dzieci 6-5 -letnie
Dziecko zamieszkujące w odległości większej niż 3 km od
najbliższego przedszkola – zgoda na dowożenie autobusem
szkolnym zapewnienie opieki – przyprowadzanie i odbiór z
autobusu
Wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe

WYRAŻAM ZGODĘ NA:
Wyrażam zgodę na
Wyjście dziecka na spacery poza teren przedszkola i udział w
organizowanych przez przedszkole wycieczkach autokarowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późniejszymi zmianami)
Na umieszczenie zdjęć mojego dziecka i jego prac z: zajęć w
przedszkolu, imprez przedszkolnych i środowiskowych i
konkursów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i w
serwisie internetowym przedszkola. Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 19979 - ( Dz. U. 201 5poz.2135)
Wyrażam zgodę na przesiewowe badania badania mowy, słuchu
( diagnoza rozwojowa 5-6 latki )
Udział dziecka w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i
programach, w których udział bierze przedszkole
Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, kontrolę
stanu zdrowia i higieny przez personel medyczny, pedagogiczny i
administracyjno - obsługowy.
Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie
danych zawartych w deklaracji,

…………………………………….
(podpis matki/prawnej opiekunki)

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

