DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W DOBIESZOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/19
DANE DZIECKA

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
DANE RODZICÓW - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz.U.z 2017 r. poz.59 )
za rodziców uważa się także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą
nad dzieckiem

Imię i nazwisko matki/opiekuna
prawnego
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
prawnego
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Składam/y deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez nasze dziecko
w Przedszkolu Publicznym Dobieszowicach w roku szkolnym 2018/19.
Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
1) godziny pobytu dziecka : od …………………... do ………………......
2)

posiłki:

śniadanie

obiad

podwieczorek (wybrany posiłek zaznaczyć znakiem X)

Oświadczam/y że przedłożone w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję/my się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych
danych.

………………………………………………….

……………………………………………….

data i podpis matki/opiekuna prawnego

data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Podstawa prawna złożenia deklaracji:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz.U.z 2017 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,poz.922./ powyższe dane osobowe
podlegają ochronie i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci oraz rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz
będą wykorzystywane w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji gromadzonych
danych osobowych przechowywanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach ul. Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowice tel.
32 2876337.
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