ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZECHCIE
Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………
PESEL
…………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania (z kodem)
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (z kodem) *
…………………………………………………………………………………………………
* proszę podać jeśli jest inny niż zameldowania

Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od 08.00 do 13.00
Posiłki: □ herbata


I.

□ obiad *

proszę zaznaczyć krzyżykiem

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW OPIEKUNÓW

MATKA

OJCIEC

Nazwisko, imię
Telefon kontaktowy
Pieczęć zakładu pracy

Godziny pracy

II.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady
rozwojowe, alergie, orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, stosowana dieta, zalecenia lekarskie)
 TAK



 NIE

Jeśli „Tak” należy dołączyć stosowne dokumenty zgodne z harmonogramem.

III.

OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZAM, ŻE:









przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażamy
zgodę na wykorzystywanie ww. danych przez szkołę w celu przetwarzania ich w związku
z rekrutacją do oddziału przedszkolnego oraz dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych
(art. 23 ust.1 i 2 oraz art.24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wszyscy nauczyciele szkoły zobowiązani są do
zachowania tajemnicy służbowej.
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie,
dziecko będzie odbierane z oddziału przedszkolnego osobiście przez rodziców lub przez
osoby dorosłe zapewniające dziecku bezpieczeństwo, zgłoszone wychowawcy na piśmie, lub
jeździło autobusem szkolnym, zgodnie ze złożoną u wychowawcy deklaracją.
zapoznałam/em się z procedurą przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Walk nad Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie.
zgadzam się na
wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach (papierowych
i elektronicznych, w tym internetowych) związanych z życiem Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie na cały cykl kształcenia
w szkole podstawowej.

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
dziecko, o którego przyjęcie do szkoły wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (tzn. takiej,
w której wychowuje się troje i więcej dzieci).
 TAK
 NIE
Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do szkoły wnioskuję oraz, że nie wychowuję
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym.
 TAK

 NIE

Data: ……….……………..…
Czytelny podpis

matki: …………………………………………

Czytelny podpis

ojca: …………………………………………..

PROPOZYCJE, SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dn. …………………………………………..
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do oddziału przedszkolnego od 01.09.20….
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
……………………
……………………

………………………….
……………………….
………………………….
……………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków

