KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY
w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy w miesiącu lipcu
2019 r.

I. DANE DZIECKA:
1. Imiona i nazwisko dziecka________________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia dziecka__________________________________________________

3. PESEL dziecka_______________________________________________________________

4. Adres zamieszkania dziecka_______________________________________________

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie
_____________________________________________________________________

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko

2.Adres miejsca zamieszkania

2.Adres miejsca zamieszkania

3. Adres poczty elektronicznej

3. Adres poczty elektronicznej

4.Telefon kontaktowy

4.Telefon kontaktowy

III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE:
1. Termin pobytu dziecka w placówce (proszę zaznaczyć właściwe):
 od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r.
 od ...................................... do ……………..…………(nie mniej niż 5 dni roboczych)
2. Godziny pobytu dziecka w placówce: od………….……do…………………
(podstawa programowa od godz. 8.00 do godz. 13.00 a przedszkole czynne od 6.30 do 16.00)
3. Posiłki (proszę zaznaczyć właściwe):
 Śniadanie
 Obiad
 Podwieczorek

IV. OŚWIADCZAM, ŻE:
1. moje Dziecko w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do Przedszkola
_________________________________________________________________________

2. moje Dziecko jest ubezpieczone _____________________________________________
(proszę podać dane firmy ubezpieczeniowe)

Nr polisy_________________________________________________________________

3. wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe i jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

4. niezwłocznie powiadomię Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy o zmianie
danych zawartych w karcie zgłoszenia,

5. zapoznałam się/nie zapoznałam się* z treścią klauzuli informacyjnej dołączonej do Karty
zgłoszenia na dyżur wakacyjny.
*niepotrzebne skreślić

__________________________

________________________

(data i podpis matki/prawnego opiekuna)

(data i podpis ojca/prawnego opiekuna)

UWAGA:
1. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu(7.00-14.30) w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy od dnia 15.05.2019 r. do dnia
15.06.2019 r.
3. Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.
4. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej
z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w terminie od dnia 01.07.2019r. do dnia
08.07.2019 r.

