Karta zgłoszenia dziecka
do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Jaszczurowej
na rok szkolny 2014/2015
I. Dane dziecka
Dane osobowe dziecka
Imię

PESEL

Data urodzenia
rok

miesiąc

Drugie imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

dzień

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica

nr domu

nr lokalu

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Kod
-

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Miejscowość

Kod
-

II. Informacje o rodzinie dziecka
Dane dotyczące rodziców / opiekunów/
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres

Telefon kontaktowy
(domowy, komórkowy)
Miejsce pracy, telefon

Pieczęć zakładu pracy

Godziny pracy
System zmianowy
( tak/nie)

III.

Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - deklaracja wstępna

Godziny pobytu dziecka od 8.00 do 13.00
Dziecko będzie korzystać z posiłków :
obiad

IV.

Kontynuacja nauki w klasie I SP w Jaszczurowej

Deklaruję, że moje dziecko będzie / nie będzie* kontynuowało naukę w klasie I SP w
Jaszczurowej, po odbyciu okresu przygotowania przedszkolnego.
………………………………
Podpis rodziców

V. Dodatkowe ważne informacje o dziecku
( np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne ważne dla wychowawcy i opiekuna
dziecka )
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VI.

Oświadczenia końcowe:

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na uczestnictwo mojego dziecka w
zajęciach religii.
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na publikowanie zdjęć dziecka na stronie
internetowej szkoły oraz Urzędu Gminy Mucharz.
3. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
4. Jako rodzic zobowiązuję się do:
a) przestrzegania postanowień statutu szkoły
b) podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach,
c) uczestniczenia w zebraniach rodziców,
d) pisemnego poinformowania szkoły o rezygnacji z uczęszczania dziecka do
oddziału przedszkolnego.
5. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w
systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad
jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).

………………..…….............
Miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

……………………………………..
Podpisy rodziców

