Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu w Tuplicach
w roku szkolnym 2017/2018

Deklaruję kontynuację edukacji w Samorządowym Przedszkolu w Tuplicach mojego dziecka:
IMIĘ

PESEL

Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień)

-

DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO

Miejsce urodzenia

-

Dane identyfikacyjne rodziny, adresy zamieszkania
Dziecko
Nazwisko

-----------------

Imię

-----------------

Matka/opiekun

Ojciec/opiekun

Miejscowość
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy, poczta
Adresy poczty elektronicznej
Numery telefonów
kontaktowych

Adresy zameldowania
Dziecko

Matka/opiekun

Ojciec/opiekun

Miejscowość
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy, poczta

Dodatkowe informacje
Dziecko posiada orzeczenie z Poradni PP, opinie, inne
Wpisz: TAK lub NIE

Nr orzeczenia, opinii
Dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godz. …........ do godz. …...….
6:30 do 7:30 godzina płatna*
7:30 do 12:30 godziny bezpłatne (realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
12:30 do 15:30 godziny płatne*
*nie dotyczy 6-latków (ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. poz.1985)

Dziecko będzie korzystało z posiłków: śniadanie….….. obiad….……. podwieczorek…..….
Wpisz: TAK lub NIE

Dziecko będzie korzystało z dowozu autobusem……………..
Wpisz: TAK lub NIE

Inne informacje o dziecku
Przekazane przez rodzica zgodnie
z art.20z ustawy o systemie
oświaty.
Art.20z U
.O.s.o.: w celu zapewnienia
dziecku podczas pobytu w
przedszkolu publicznym (…)
odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod
opiekuńczo- wychowawczych

1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna:
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym*
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

……………………………….

……………………..………….

(podpis matki/opiekuna prawnego)

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Przyjęcie deklaracji przez Dyrektora przedszkola

……………………………………..
(Data i podpis)
*Zgodnie z Art.20 w ust.2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

