ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ,,STOKROTKA'' PSP W WYMYSŁOWIE
ul. Wesoła 43, Wymysłów, 27-415 Kunów
tel/fax 41 262 4781, e-mail: spwymyslow@poczta.onet.pl

www.wymyslow.oodn.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie
w roku szkolnym 2017/2018
Zwracam się z prośbą o przyjęcie
*
od 1 września roku szkolnego 2017/2018 mojej córki/mojego syna :
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów kontaktowych

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów kontaktowych

Miejsce pracy

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
1)

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................

2)

Posiłki ( catering) :

śniadanie 

obiad 

*

3) Posiłki: dziecko we własnym zakresie przynosi drugie śniadanie TAK  NIE 

*

*

Proszę zaznaczyć znakiem X lub właściwe podkreślić

4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku uznane przez rodzica
za istotne o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
mające wpływ na zapewnienie dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych
*

NIE
TAK
5. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................

6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

6. Planowana szkoła podstawowa do której będzie uczęszczać dziecko:

...........................................................................................................................
7. Deklaracja i oświadczenie
1.Zobowiązanie rodziców / opiekunów prawnych dziecka
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
• przestrzegania postanowień statutu szkoły,
• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
• przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez
osobę dorosłą, do tego upoważnioną,
• uczestniczenia w zebraniach rodziców.
2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b)
jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami),
8. W przypadku spełniania kryteriów podstawowych i organu prowadzącego
do wniosku dołącza się ZAŁĄCZNIK.
.............................................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców/prawnych piekunów)

8. Przyjęcie wniosku przez dyrektora
Data: .................................................... .......

...................................................................................................
(podpis dyrektora )

