
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017/18 z dn. 5.02.2018 r.

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W CIACHCINIE NOWYM W ROKU SZKOLNYM 2018/19

I. Dane dziecka

Imię i nazwisko

Data urodzenia Pesel:

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka Adres stałego zameldowania dziecka

Szkoła rejonowa dziecka według adresu stałego zameldowania (wypełniają rodzice dzieci 6 letnich)

II. Dane rodziców/opiekunów dziecka

Imię i nazwisko matki/opiekuna dziecka Imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka

Telefon kontaktowy miejsca pracy: Telefon kontaktowy miejsca pracy:

Telefon komórkowy: Telefon komórkowy:

E-mail: E-mail:

Dane kontaktowe do innej osoby do powiadomienia:

III.  Deklaruję  uczęszczanie  dziecka  w  godzinach  od  …..........  do  ….............  oraz
korzystanie  z  następujących  posiłków:  śniadanie,  obiad,  podwieczorek  –  właściwe
podkreślić (pobyt dziecka do 5 godzin obowiązują 2 posiłki, powyżej 5 godzin 3 posiłki).

Pouczenie: Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie Nowym realizuje w godzinach od 8.00 do
13.00 bezpłatne zajęcia w ramach podstawy programowej. W pozostałym czasie realizowane są
płatne godziny - poza podstawą programową, opłaty zgodnie z Uchwałą  Nr 200/XXX/2013 Rady
Gminy Bielsk z dn. 27 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr 151/XXV/2017 Rady Gminy Bielsk  z dn.
7  marca  2017  r.  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  publicznych  przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Bielsk.



IV. Inne istotne informacje o dziecku (np. choroby przewlekłe, niepełnosprawność, itp):

…...........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

….....................................................................................................…...................................................

V. Zobowiązuję się do:

• przestrzegania postanowień statutu Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie Nowym;
• podawania do wiadomości placówki jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole (zgodnie z zapisami umowy cywilno-prawnej);
• odbierania dziecka z przedszkola maksymalnie do godziny 16.00 osobiście lub przez osoby

do  tego  upoważnione  na  piśmie  (zgodnie  ze  statutem   Samorządowego  Przedszkola
w Ciachcinie Nowym);

• przyprowadzania do  Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie Nowym tylko zdrowego
dziecka;

• uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku dane są zgodne z prawdą, jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – podstawa
prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922)

Ciachcin Nowy, …............................................................................................
    data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

…....................................................................
data złożenia deklaracji i podpis osoby przyjmującej 


