DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROGOZINIE
W ROKU SZKOLNYM 20...../20......
1.

DANE INDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

DATA I MIEJSCE URODZENIA

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
UL.

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

3. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
UL.

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

4. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
( proszę właściwe pokreślić )
OD/DATA
(proszę wpisać)

RODZAJ POSIŁKÓW

GODZINY POBYTU
Ilość godzin dziennie - .......
bez posiłku

od : ………...

śniadanie

Obiad

podwieczorek

do : ………..

5. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)
MATKA

OJCIEC

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail :

e-mail :

6. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dotyczące
DZIECKA - np. stan zdrowia – choroby, alergie, przyjmowane leki, stosowana dieta; opinia
lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i in. )

7.

DEKLARACJA

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna
...........................................................................................................................................

w Przedszkolu Samorządowym

w Rogozinie w roku szkolnym 20...../20.....
Deklaruję również zawarcie umowy na świadczenie usług przez przedszkole w terminie
przez nie wyznaczonym, a także zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu
korzystania dziecka z przedszkola zgodnie z podpisaną umową cywilno – prawną.
Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z usługi świadczonej
przez w/w przedszkole.
………………………………….…..……

……………………………….……

miejscowość i data

podpis matki (opiekunki prawnej)

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

8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu
weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w w/w deklaracji dla potrzeb
rekrutacji.

………………………………….…..……

……………………………….……

miejscowość i data

podpis matki (opiekunki prawnej)

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

