………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………………..
.............................................................................…..
(nazwisko i imiona rodziców)
..................................................................................
……………………………………………………………………….……..
( adres zamieszkania)
matka:.......................................................................
ojciec.........................................................................
(tel. kontaktowy)
matka:……………………………….......................................
ojciec:…………………………………………….………………………..
(adres poczty elektronicznej)

OŚWIADCZENIE
potwierdzające przez rodziców dziecka wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z usług Publicznego Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Miękini w roku szkolnym 2019/2020 na zasadzie kontynuacji.

.........................................................................................................................................................................................
(nazwisko ,imię dziecka)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( PESEL* ,data i miejsce urodzenia dziecka)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zameldowania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(godziny pobytu dziecka w przedszkolu)

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola
nie uległy zmianie.
W przypadku zmiany danych zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola.
.........................................................................................
(podpis rodzica)

*W przypadku braku pesel seria numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:









Przestrzegania postanowień statusu Publicznego Przedszkola w Miękini.
Podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
Regularnego uiszczania opłat do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Przyprowadzania do godz. 8:00 i odbierania do godziny 16:30 dziecka osobiście lub przez osobę
upoważnioną, zgłoszoną nauczycielce i upoważnioną na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
Złożenie przez rodziców dzieci 5 i 6-letnich oświadczeń na piśmie, iż zgadzają się na przyjazd dziecka
autokarem szkolnym i wydanie dziecka opiekunce w autobusie lub innej wskazanej osobie.
Przyprowadzenie do przedszkola tylko zdrowego dziecka, a po chorobie przedstawienia zaświadczenia, że
dziecko jest zdrowe.
Uczestniczenie w zebraniach rodziców.
Po przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkola w Miękini podpisania umowy w sprawie korzystania przez
dziecko z opieki przedszkolnej.

POUCZENIE
Dyrektor ma prawo żądać okazania się dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w Oświadczeniu
potwierdzającym wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola. Rodzice, składając oświadczenie o kontynuacji,
muszą posiadać te dokumenty przy sobie w celu zweryfikowania danych.
Dyrektor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1
września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy kontynuujących
korzystanie z usług przedszkola.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 1333, poz.883 z późn.
zm.) przedszkole gromadzi i przetwarza dane osobowe Państwa i dzieci w zakresie niezbędnym, wynikającym z
prowadzonej dokumentacji przedszkolnej.
Informuje się, że przysługuje Państwu prawo wglądu do zbieranych informacji oraz uzupełniania,
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Dane osobowe są zbierane, przetwarzane, chronione zgodnie z prawem.
W świetle cytowanej ustawy konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody, w formie „Oświadczenia woli” na
przetwarzanie danych osobowych.
OŚWIADCZENIE
Zapoznałem / am się z informacją dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, a także moich i
członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
oraz dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej działalności przedszkola.
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW
MATKI

OJCA

Data wypełnienia zgłoszenia – Miękinia, dnia …………………………………………………………………………..…………………………………



W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu prosimy o informację tel. bądź osobiście w sekretariacie
szkoły. tel. 71 736 00 75 lub 71 736 00 71.

