Pieczęć szkoły

Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
Uwaga! Dane zawarte we wniosku stanowią podstawę
do sporządzenia umowy cywilno-prawnej.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należy wypełnić
drukowanymi literami.)
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA
imię

drugie imię

nazwisko
PESEL
data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
miejscowość

nr domu

kod pocztowy

poczta

gmina

nr mieszkania

powiat
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KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
miejscowość

nr domu

kod pocztowy

poczta

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
miejscowość

nr domu

kod pocztowy

poczta

gmina

powiat

nr mieszkania
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telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy
telefon kontaktowy

Deklarowany czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym :

od godz. do godz.

godzina

7.00-8.00

godzina płatna

8.00-13.00

5 godzin – realizacja
podstawy programowej –
godziny bezpłatne

13.00-14.00

godzina płatna

14.00-15.00

godzina płatna

proszę zaznaczyć znakiem
„X” deklarowane godziny
pobytu dziecka w punkcie
przedszkolnym

Proszę wskazać dwie inne placówki drugiego wyboru (przedszkola, punkty przedszkolne lub
oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) – w przypadku, gdy dziecko nie zakwalifikuje
się do wybranego przedszkola, do których w dalszej kolejności chcielibyście Państwo posłać
dziecko:

1. ……………………………………………….………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………….....
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Posiłki spożywane w punkcie przedszkolnym (zaznaczyć „X”):
śniadanie
obiad

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU

Dodatkowo dołączone do wniosku informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana
dieta, zalecenia lekarskie, itp.) - zaznaczyć „X”:
tak
nie

Jeżeli „tak”, to załącznik nr 1 do pobrania w ZEAS oraz na stronie internetowej Gminy Kozłów.

Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na badania logopedyczne mojego dziecka.
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na badanie stanu higieny mojego dziecka przez
pielęgniarkę.
3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka w sposób nie
naruszający jego godności i bezpieczeństwa w czasie wycieczek, uroczystości, zabaw i zajęć
opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w placówce wychowania przedszkolnego i
publikowanie ich na stronie internetowej placówki wychowania przedszkolnego oraz
wykorzystanie w artykułach, wydawnictwach promujących dorobek placówki.
4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przechowywanie w bazie SIO danych dziecka
przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji (art. 94 ust
3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Dz.U.2011 r. Nr 139,
poz. 814, z późn. zm.)
5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie/pozyskiwanie, przechowywanie i
przetwarzanie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dziecka (art. 7 pkt.5, art. 23 ust. 1, 2
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. 2002
r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
6. Zobowiązuję się do przyprowadzania do punktu przedszkolnego tylko zdrowego dziecka.
7. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do placówki wychowania
przedszkolnego dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza rodzicami/prawnymi
opiekunami będą mogły odbierać dziecko z placówki wychowania przedszkolnego.
8. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w
formularzu, niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926, z późn. zm.) administratorem danych są publiczne placówki wychowania
przedszkolnego, do których złożono wnioski.
*niepotrzebne skreślić
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane
dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Data wpływu……………
L.dz.……………………

………………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego w
Kamionce należy złożyć w ZEAS w Kozłowie; UG Kozłów 60
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