.....................................

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.

(pieczęć przedszkola)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DZIETRZKOWICACH
w roku szkolnym 2020/2021

I.

Pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Ilość godzin pobytu

2. W godzinach:

od:

do:

3. Dziecko będzie korzystało z następujących
posiłków
(właściwe proszę podkreślić)

śniadanie

obiad

4. Dziecko będzie zapisane do PPS w
Dzietrzkowicach
(właściwe proszę podkreślić)

pierwszy raz

kontynuacja

II. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
1. Dane dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL

x

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

2. Adres zamieszkania dziecka

……………………………………………………….

gmina……………….

3. Adres zameldowania dziecka /jeżeli jest inny niż zamieszkania/

……………………………………………………….

gmina ………………

4. Rodzina pełna, niepełna. (właściwe podkreślić).
5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów).
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów).
……………………………………………………………………………………………………….................
Telefon: matka…………………………………… ojciec …………………………………………………..

1

III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu
1. Matka dziecka………………………………………………. oświadczam, że pracuje/uczy się *
w………………………………………………………………………….………………………….
w godzinach………………….

stanowisko……………………………………………………..

2. Ojciec dziecka……………………………………………… oświadczam, że pracuje/uczy się*
w……………………………………………………………………………………………………..
w godzinach…………………

stanowisko…………………………………………………

* Proszę podać: nazwę zakładu pracy, uczelni w systemie dziennym, działalności gospodarczej, działalności rolniczej itp.

IV. Zobowiązuję się do:
-

Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Przestrzegania zadeklarowanej w karcie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie .
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę
dorosłą (pełnoletnią).
- Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca.

V. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
Nazwisko i imię osoby upoważnionej przez
rodziców
1.

Nr dowodu osobistego

2.
3.
4.

VI. Uwagi
1. Wyrażam, nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na umieszczenie dziecka w grupie mieszanej wiekowo.
2. Oświadczam, iż wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola został (lub zostanie) złożony również do (zakreślić a lub b):
innego przedszkola lub szkoły …………………………………………………………………………………….
(podać nazwę)
b) został złożony tylko do PPS w Dzietrzkowicach
a)

VII. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:
1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w karcie w celu przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach
4. Mamy świadomość do przysługującego nam prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
……………………………………………..
(podpis matki) prawnej opiekunki

……………………………………………..
(podpis ojca) prawnego opiekuna
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Dzietrzkowice , dnia ........................…. 2020r.

VIII. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: ………………….zakwalifikowała dziecko do przedszkola na
rok szkolny 2020/ 2021 na ......................(liczba godzin) z wyżywieniem (liczba posiłków)………………………
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………………………………

……………………………………………………

1…………………………………....
2…………………………………….
3.……………………………………
4.……………………………………
5 ……………………………………
6.……………………………………

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

(podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej)
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