Załącznik nr 1
do Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych w gm. Kłodawa na rok szkolny 2019/2020

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI
W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ w roku szkolnym 2019/2020
Deklaruję kontynuację edukacji w Przedszkolu ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………mojego dziecka:
(wpisać nazwę)

PESEL (Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Imię

Drugie Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

rok

miesiąc

Nazwisko

Województwo

dzień

Adres zamieszkania dziecka
Ulica (pełna nazwa)

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Imię matki (opiekunki prawnej)

Nazwisko matki (opiekunki prawnej)

Miejsce pracy matki

Imię ojca (opiekuna prawnego)

Telefony kontaktowe

Adres poczty elektronicznej

Nazwisko ojca (opiekuna prawnego)

Miejsce pracy ojca

Telefony kontaktowe

Adres poczty elektronicznej

II. Informacje o dziecku
Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej:
Godziny pobytu (z dokładnością do 1 godziny):
od …………………….... do …………………………… na ………………………… godzin dziennie.
Inne, ważne informacje o dziecku:

Uwaga:
Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby
i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. Dopuszcza się
zróżnicowanie wiekowe grup.
Oświadczenie:
-

-

Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz przyjmuję do
wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
dwukrotne nieuzasadnione spóźnienie się z odpłatnością może spowodować skreślenie z listy
wychowanków.
Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w
„Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).
Czytelne podpisy rodziców, opiekunów składających deklarację:
…………………………..…………
(matki)

……..………….…………………
(ojca)
Data wypełnienia wniosku: …………………………………
WYPEŁNIA PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA:

Data przyjęcia wniosku: ……………………………….

Podpis osoby przyjmującej :………………….………………….

Uwaga:
Deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019r. w godzinach
pracy przedszkola. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu
w nowym roku szkolnym.

