WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W MODERÓWCE
na rok szkolny 2015/2016
Odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w roku szkolnym 2014/2015 jest
obowiązkowe – art.14 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t..w Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz.2572) ze
zmianą w ustawie z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U.Nr 56 poz.458), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

I. Proszę o przyjęcie dziecka …………...............................................................................
/imię i nazwisko dziecka/

ur. dn.......................20….r. w ………………………………, PESEL:……………………………..
do oddziału przedszkolnego realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkół w Moderówce.
II. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH DZIECKA:
Adres zamieszkania dziecka: ........................................................................................................
Adres zameldowania stałego: …………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………….
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

imię i nazwisko

Numery telefonów kontaktowych
komórka/domowy
III. INFORMACJE DODATKOWE/ proszę wybrać i zaznaczyć X właściwą odpowiedź, odpowiedzi/









wielodzietność rodziny dziecka
niepełnosprawność dziecka
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, które są ważne wg. opiekunów (w tym. np. stała
choroba, dieta itp.) …………………………………………….................................................................
....................................................................................................................................................................
Wypełnioną kartę należy przekazać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 20 marca 2015 roku.

IV. OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA.
/Proszę o uważne przeczytanie i podpisanie niżej zamieszczonych deklaracji/

1.Do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego upoważniam następujące osoby:

…………......................................................................................................................
/imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej z numerem dowodu osobistgo/

…………......................................................................................................................
/imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej/

…………......................................................................................................................
/imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej/

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych w karcie, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r.
Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
3.Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć dziecka z imprez i uroczystości na stronie internetowej promującej placówkę.
4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w oddziale przedszkolnym diagnozy gotowości szkolnej mojego dziecka.
5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach przedszkolnych prowadzonych poza budynkiem szkoły.
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wykazem obowiązkowego wyposażenia dziecka objętego nauczaniem w ramach
podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
7. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbioru ze szkoły w ustalonych godzinach.

Moderówka, dn....................................

………..............................................................
czytelny podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego

Pytanie dla chętnych:
Jakimi przyczynami kierowała się Pani/ kierował Pan zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego w tej właśnie szkole?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wypełnioną kartę należy przekazać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 20 marca 2015 roku.

