Karta zgłoszenia dziecka
do Przedszkola w Leśnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej
na rok szkolny 2018/2019
UWAGA!
Wypełnioną kartę należy złożyć w placówce w terminie od dnia 05 marca 2018r. do 23 marca 2018r.

I.

DANE DZIECKA

Imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania
II.

DEKLAROWANA LICZBA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin, od godz. 8:00 do godz. 13:00.
2. Dziecko uczęszczać będzie do przedszkola od godz. …………… do godz. ……………
3. Łączna liczba godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń wykraczających poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego wynosić będzie …………… godzin dziennie.
Dziecko będzie korzystać z posiłków (zaznaczyć X): TAK …………… NIE ……………
III.

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów komórkowych
Miejsce pracy
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów komórkowych
Miejsce pracy
IV.

INFORMACJE DODATKOWE (wpisać X we właściwą kratkę)

1. Dziecko samotnie wychowywane prze matkę lub ojca.
2. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
4. Dziecko obojga rodziców pracujących.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności.

TAK

NIE

6. Dziecko z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci).
7. Dziecko - 6 letnie.
8. Dziecko niepełnosprawne.

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego
dziecka,
wymienione
obok
osoby 1.
……………………………………...
(poza rodzicami/opiekunami).
2.
………………………………………
V.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od
momentu
jego
odbioru
przez
wskazaną,
upoważnioną przez na osobę.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w wycieczkach organizowanych w przedszkolu.
Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie
internetowej przedszkola (gminy) itp. wizerunku
mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez
pielęgniarkę lub osobę wyznaczoną przez Dyrektora
Zespołu okresowej kontroli stanu zdrowia oraz
higieny
osobistej
mojego
dziecka,
w tym sprawdzenie w razie konieczności głowy
dziecka, na badanie przesiewowe i profilaktyczne
przewidziane dla dzieci.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
wykorzystywanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola
i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka.

3.

………………………………………

4.

………………………………………

5.

………………………………………

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

/Data i czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych/

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny
(Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe
i zobowiązuję się do niezwłocznego informowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Leśnej o wszelkich zmianach. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
……………………………………..
podpis matki (opiekuna prawnego)

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

VI.
ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW DZIECKA)
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:

przestrzegania postanowień statutu przedszkola

podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą
do tego upoważnioną

przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka

uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Miejscowość: Data: …………………………….

………………………………..

/Data i czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych/

VII.
ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA (wypełnia Dyrektor Zespołu)
1. ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) został(a)/nie został(a)* przyjęty(a)
do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej od dnia ………………………. na rok
szkolny 2018/2019.
2.Uzasadnienie odmowy przyjęcia ...................................................................................................................

………………………………..
/Podpis i pieczęć dyrektora Zespołu/

