……………………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 7.2019
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 stycznia 2019r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w
………………….
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Oświadczam, że moje dziecko w roku szkolnym 2019/2020 będzie uczęszczało do
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w …………………………… .
Część I - Dane osobowe dziecka i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i Nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka

3.

4.

w przypadku braku PESEL serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska
rodziców 1

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

6.

Adres miejsca zamieszkania
dziecka i rodziców

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców o ile je posiadają

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do
kontaktu
Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Ojca
Adres poczty
elektronicznej

Informacje dodatkowe
Rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez rodzica za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem
1

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach religii:

Tak

Nie

(zaznaczyć właściwe)

Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym:
(zaznaczyć właściwe)

w ramach podstawy programowej 5 godz.
dziennie
powyżej 5 godz. dziennie

od godz. 8.30 do godz. 13.30
od godz. ………. do godz. ………

Posiłki spożywane w oddziale przedszkolnym:
(zaznaczyć właściwe)

śniadanie
zupa
II danie
podwieczorek

Dowóz autobusem szkolnym
Zgłaszam

moje

dziecko

do

…………………………………

objęcia
liczba

dowozem
kilometrów

autobusem

szkolnym

………………….

.

z

miejscowości

Przyjmuję

pełną

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze z domu do przedszkola i powrotnej.
Dziecko przyprowadzać i odbierać z autobusu będzie ………………………

Wykorzystanie wizerunku dziecka
(właściwe podkreślić )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych zorganizowanych przez Oddział
Przedszkolny
w
Szkole
Podstawowej
w
Rząśniku
oraz
związanych
z
uczestnictwem
w programach, projektach, konkursach i innych.

Oświadczenie wnioskodawcy:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................................
(data i podpis wnioskodawcy)

