Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów
Załącznik nr 4

……………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………

DYREKTOR
S ZK O ŁY P O D S T A W O W EJ
I M . J A N U S ZA K O R C Z A K A
W R O ZT O C E B R ZE ZI N A C H
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 1

Deklaruję, że moja/mój córka/syn ……………………………………………
imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym …………………….. będzie kontynuował (a) wychowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Roztoce Brzezinach.

……………………..
data

1.

….……………………………
czytelny podpis rodz ica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania
przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów
I. Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię ………………………………. Drugie imię ………………………..
Nazwisko

………………………………………………………………..

Data urodzenia …………………………………………………………….
Miejsce urodzenia ………………………………………………………….
Adres zameldowania dziecka
……………………………….................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………
II. Dane rodziców (prawnych opiekunów)
Dane matki (prawnej opiekunki)
Imię …………………………………………………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………
Adres zameldowania ………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..
Dane ojca (prawnego opiekuna)
Imię …………………………………………………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………
Adres zameldowania ………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..

III. Informacje o dziecku
Zainteresowania: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Choroby, alergie: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Inne uwagi o dziecku: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów










Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów), w szczególnych przypadkach będzie odbierane przez osoby pełnoletnie,
zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Z chwilą przyjęcia mojego dziecka do oddziału przedszkolnego
dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
Oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji oraz w zakresie
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce
Brzezinach. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach – nr telefonów, adresów oraz o chorobach i
sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.
Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur obowiązujących w
szkole.
Wyrażam zgodę na umieszczanie na tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie www: wizerunku dziecka
utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń szkolnych oraz klasowych
oraz danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczonych w związku z jego ewentualnymi
osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę.
Wyrażam zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub higienistkę
………………………………………………………….
/czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego /

