Data wpływu deklaracji …………………….
DEKLARACJA RODZICA O KONTYNUOWANIU UCZĘSZCZANIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W GŁOWACZOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. DEKLARACJA
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna …………………........
w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Głowaczowej w roku szkolnym 2020/2021.
2. DANE DZIECKA:
1.

Imiona i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Adres zamieszkania

4.

Adres zameldowania

5.

Nr PESEL

6.

Obywatelstwo

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA:
MATKA

OJCIEC

OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Miejsce pracy

telefonu

Nr

Adres poczty e-mail
(niezbędny do założenia
konta w dzienniku
elektronicznym)
Domowy:
Komórkowy:
Do pracy:

4. INNE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, diety, zalecenia
lekarskie, itp.):…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

a) Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej (właściwe podkreślić)
TAK, jakiej ……………………………………………………………………………
NIE
b) Czy dziecko posiada orzeczenie: o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia
specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania (właściwe podkreślić)
TAK (należy załączyć kopię w/w dokumentów)
NIE
c) Zajęcia religii:
Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii
TAK
NIE
d) Zajęcia świetlicowe:
Czy dziecko będzie zostawać po zajęciach w świetlicy szkolnej
TAK
NIE
Przewidywane godziny (od… do)……………………………………………………
e) Promocja szkoły
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i informacji o sukcesach dziecka na stronie
internetowej szkoły (w celu promocji szkoły).
TAK
NIE
5. ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień statutu i regulaminu szkoły,
 podawania do wiadomości Dyrektora Szkoły jakichkolwiek zmian w podanych
wyżej informacjach,
 przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą,
posiadającą pisemne upoważnienie rodziców do odbioru dziecka,
 przyprowadzania do oddziału przedszkolnego TYLKO ZDROWEGO dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach z Rodzicami (Prawnymi Opiekunami).
6. OŚWIADCZAM, ŻE:
 wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
 niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w deklaracji,
7. Oświadczenie rodzica/opiekuna w przypadku upoważnienia innych osób do odbioru
dziecka z przedszkola. Do odbioru mojego dziecka upoważniam następujące osoby (są
to osoby pełnoletnie) oraz osoby upoważnione wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych w celu identyfikacji przy odbiorze dziecka.

LP.

IMIĘ I
NAZWISKO

SERIA I NUMER
DOWODU
OSOBISTEGO

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

PODPIS OSOBY
UPOWAŻNIONEJ

1.
2.
3.
Głowaczowa, dnia ……………………

…………………………………………
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

