KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 w Dębnie
Data przyjęcia karty zgłoszenia: _____._____.__________ Nr zgłoszenia / ------------------------------

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego:
- przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie
ROK SZKOLNY

201__ / 201__
- dziecko pięcioletnie
- dziecko czteroletnie
- dziecko sześcioletnie

Informacje o dziecku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię /imiona/ i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres stałego zameldowania
PESEL
obywatelstwo

Przynależność do obwodu szkolnego
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie
- inna szkoła
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Dziecko będzie korzystać z wyżywienia Tak Nie
Dziecko rodzica samotnie wychowującego Tak Nie
Dziecko niepełnosprawne Tak Nie
Dane osobowe rodziców /prawnych opiekunów/
MATKA

OJCIEC

OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania
Miejsce pracy
Zawód
wykonywany
Godziny pracy
Telefon
Inne informacje o dziecku
(stan zdrowia, stałe choroby, wady rozwojowe, alergie)
……………………………………………………………………………………………………………..
Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej (jakiej)
………………………………………………………………………………………………………………
TAK /NIE/ (właściwe podkreślić)

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym
TAK /NIE/

Deklaracje , zobowiązania rodziców
Dziecko uczęszczać będzie do przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie od dnia
……………………………………………………………………………….,
Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od godz. ………….. do godz. …………
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola:
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Upoważniamy do odbioru z oddziału przedszkolnego naszego dziecka, wymienione wyżej pełnoletnie osoby
(poza rodzicami /opiekunami prawnymi).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach
programu dydaktyczno – wychowawczego oddziału przedszkolnego.
Tak Nie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883)
wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach
związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w oddziale przedszkolnym.
Tak Nie
Zobowiązujemy się do:
o przestrzegania postanowień statutu szkoły.
o regularnego uiszczania wymaganych opłat z tytułu wyżywienia w wyznaczonym terminie.
o uczestniczenia w zebraniach rodziców.
o przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć
osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
o niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
o pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne
ze stanem faktycznym.

Dębno, dnia ________________________
Czytelne podpisy rodziców (opiekunów)

Ojca (opiekuna) ______________________________________
Matki (opiekunki) _____________________________________

Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego:
Dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego.
z powodu
___________________________________________________________________________
_
(należy wskazać przyczyny w przypadku odmowy przyjęcia dziecka))

____________________________ ________________________________
(miejscowość, data) (podpis dyrektora

