FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
KOZŁOWIE W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA
Godziny pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym: od ................... do ......................
Forma uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego (właściwe podkreślić):
1. godzinowa - opłata za jedną godzinę zajęć ponad podstawę programowątj. od 7:00 do
8:00 i od 13:00 do 15:00
2. bez opłat – tylko w godzinach realizacji podstawy programowej tj. od 8:00 do 13:00
Korzystanie z posiłków w punkcie przedszkolnym (śniadanie i obiad). TAK/NIE

Dane kontaktowe

Adres zamieszkania

Dane podstawowe

Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona) dziecka

2

Nazwisko dziecka

3

Data urodzenia dziecka

4

Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna prawnego

6

Ulica i nr domu

7

Miejscowość i kod pocztowy

8

Gmina, powiat i województwo

9

Telefon domowy

10

Telefon komórkowy

11

Adres poczty elektronicznej

12

Pełnoletnie osoby upoważniona/e do odbioru dziecka (po porannym zgłoszeniu lub awaryjnie telefonicznym)

Informacje o stanie zdrowia dziecka:

Przebyte choroby zakaźne, urazy, alergie itp.

Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku
przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego

Inne uwagi rodziców:

Zobowiązuje się do:
1. przestrzegania organizacji pracy punktu przedszkolnego
2. podawania do wiadomości punktu przedszkolnego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
3. regularnego uiszczania opłat za godziny pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym ponad
podstawę programową w wyznaczonym terminie
4. regularnego uiszczania opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków w punkcie
przedszkolnym w wyznaczonym terminie
5. przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego osobiście lub przez osobę
zgłoszoną w formularzu zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
6. przyprowadzania do punktu przedszkolnego tylko dziecka zdrowego
7. uczestniczenia w zebraniach

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym formularzu informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w/w danych osobowych przez
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie dla potrzeb działalności oświatowowychowawczej.

………………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

