Nr deklaracji
Wypełnia przedszkole
Data złożenia

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W UJEŹDZIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI
w roku szkolnym 2016/2017

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało w roku szk. 2016/2017 do przedszkola/oddziału
zamiejscowego
w: __________________________________________________________________
(nazwa miejscowości)

na _________ godzin dziennie, tzn. od godz. ___________ do godz. ____________ .
Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko – na ustalonych w przedszkolu
z następujących posiłków ( proszę podkreślić wybrane): śniadanie, obiad, podwieczorek.

DANE DZIECKA I JEGO RODZICÓW
Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię *

Drugie imię

Nazwisko*
PESEL *
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serie oraz numer innego dokumentu
tożsamości:

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo *
Powiat *
Gmina*
Miejscowość*

ulica*
nr budynku *
kod pocztowy*
poczta *

nr lokalu*

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
matka/ prawna opiekunka
Imię i nazwisko *
Telefon

ojciec/prawny opiekun

zasadach

-

Adres e-mail
Adres zamieszkania: Zgodnie z art. 25-28ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93, ze zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władza rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica*
Nr budynku *
Nr lokalu*
Kod pocztowy *
Poczta*

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DO RESPEKTOWANIA PODSTAWOWYCH ZASAD
OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
Zobowiązuję się do:
 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w informacjach podanych
we „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” .
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 15. dnia roboczego każdego miesiąca,
 przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola osobiście lub przez inną
osobę dorosłą, upoważnioną przeze mnie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA
Z UDZIAŁEM DZIECKA
Wyrażam zgodę na:
 publikację zdjęć i informacji dotyczących mojego dziecka na stronach internetowych naszego
przedszkola, szkół w gminie Ujazd, Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe oraz na łamach prasy
lokalnej;
 wyjście mojego dziecka poza teren przedszkola zorganizowane przez nauczycielki, tj.: spacery
w okolicy przedszkola, na terenie naszej miejscowości a także wyjścia-wycieczki do miejsc
użyteczności publicznej (straż pożarna, biblioteka itp.).
Prosimy wykreślić pozycje, w których nie wyrażają Państwo zgody.

…………………………………………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej)

i/lub

……………………………………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

