DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA NA ROK
2018/2019 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W ZDUNACH, ODDZIAŁACH W BESTWINIE, ODDZIALE W KONARZEWIE
/ właściwą placówkę podkreślić/
I. Dane dziecka:
Pesel
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania dziecka (Wg art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Gmina

Powiat

Nr lokalu

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić, jeśli adres jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Gmina

Powiat

Nr lokalu

Godziny pobytu dziecka w Przedszkolu (proszę postawić znak „X” w odpowiedniej rubryce )

5 godzinny wg podstawy
programowej
Powyżej 5 godzin

Obiad

Swoje śniadanie
Godziny pobytu
od………. do ………..

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Inne informacje o dziecku (stałe choroby, wady rozwojowe, kalectwo, alergie, niepokojące reakcje i zachowania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………
Dnia …………………………………

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

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

II. Dane rodziców dziecka (opiekunów prawnych)
Dane osobowe matki (opiekunki prawnej)
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia, tel.

Dane osobowe ojca (opiekuna prawnego)
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia, tel.

III. Oświadczenia i zobowiązania:
1. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania – zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach, w sprawie określenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez gminę Zduny zwanym dalej
„Przedszkolem”.
2. Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przez nas
informacje zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zobowiązujemy się do informowania o każdorazowej zmianie powyższych danych.
4. Oświadczamy, iż na początku roku szkolnego dołączymy pisemne upoważnienie (druk do pobrania w Przedszkolu) dla osób,
które poza nami będą mogły przyprowadzać i odbierać dziecko z Przedszkola.
5. Zobowiązujemy się do przyprowadzania do Przedszkola tylko zdrowego dziecka.
6. Zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola ( Statut dostępny w kancelarii Przedszkola oraz na
stronie internetowej Przedszkola).

IV. Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych:
1. Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z rekrutacja i pobytem w Przedszkolu
danych osobowych naszych i dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Wyrażamy zgodę na fotografowanie i nagrywanie oraz umieszczanie fotografii i nagrań z udziałem naszego dziecka na
stronie internetowej Przedszkola i miasta, broszurach przedszkolnych, tablicach ogłoszeń w ramach promocji Przedszkola
oraz na wykorzystywanie prac dzieci, rysunków i wytworów do promocji Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dnia …………………………………

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

.

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

