
Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 04 marca 2022 r. do godz.15.00

Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w punkcie przedszkolnym / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

w roku szkolnym 2022/2023

Deklaruję, że moje dziecko:

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne* w punkcie
przedszkolnym / oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Juliana
Tuwima w Czarnoborsku (budynek   Pobiel 75 / Czarnoborsko 8).

* Zgodnie  z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  
(Dz.U.z 2017r.poz.59 z późn. zm.), rodzice dzieci przyjętych do publicznego 
przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu 
wychowania  przedszkolnego

  1.Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej w godz. 8.00-13.00 
(podstawa   programowa)   tak/nie

  2.Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej w godz. …………….. 
     wraz z dożywianiem (obiady) i   zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia  
oraz kosztów pobytu  dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.    (dotyczy tylko oddziałów 
w budynku w Czarnoborsku)      tak/nie

3.Wyrażamy zgodę na kontrolę higieniczną stanu naszego dziecka przez higienistkę szkolną.     
tak/nie
4.Zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych załączoną do  
deklaracji.

Czarnoborsko, dnia ............................                             ...........................................................
                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



 Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły

Data: .............................
  ...........................................................

         (podpis dyrektora szkoły))

Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 31 marca 2022 r. do godz.15.00

OŚWIADCZENIE

potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia 
dziecka do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 
na rok szkolny 2022/2023

Imię rodzica:

Nazwisko rodzica:

Adres zamieszkania rodzica :

Adres zameldowania rodzica:

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna 

Imię:

Nazwisko:

do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej
Szkole Podstawowej im .Juliana Tuwima w
Czarnoborsku  na rok szkolny 2022/2023

- budynek …………………………………

PODPIS RODZICÓW

(opiekunów prawnych)



Czarnoborsko, ………….. 2022 roku,


