Pieczęć przedszkola:

Data wpływu:


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY
do ….........................................................................................
/nazwa placówki/


DANE OSOBOWE DZIECKA


Nazwisko

Imię/imiona



Adres zamieszkania

PESEL













Przedszkole, do którego dziecko aktualnie uczęszcza




DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*


Dane
Matki/opiekuna prawnego*
Ojca/opiekuna prawnego*


Imię/imiona





Nazwisko





Adres zamieszkania





Telefon kontaktowy





POZOSTAŁE INFORMACJE


Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dołączyć  dokument)
TAK*
NIE*


Ograniczone prawa rodzicielskie jednego z rodziców (jeżeli TAK, prosimy o kopię wyroku sądu)
TAK*
NIE*


Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (rodzice posiadają decyzję Wójta Gminy Czernichów lub będą składać wniosek o zwolnienie z części/całości* opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)
TAK*
NIE*


Oświadczam, że oboje rodziców dziecka pracuje w czasie pełnienia dyżuru przez przedszkole
TAK*
NIE*


Oświadczam, że rodzice są pracownikami realizującymi zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  TAK*
  NIE*


INFORMACJE ORGANIZACYJNE, WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZE



Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu (podane dni i godziny zobowiązują rodzica do ich przestrzegania)

od dnia …...... do dnia …................
w godzinach od ….......  do ….........


Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków (zaznaczyć  właściwe znakiem x)
Śniadanie
Obiad
Podwieczorek









DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA, OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka wymienione poniżej pełnoletnie osoby (poza rodzicami/prawnymi opiekunami). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za bezpieczeństwo mojego dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną osobę.
1.

…............................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)
2.

…............................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)
3.

…............................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)
4.

…............................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)
5.

…............................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach i spacerach organizowanych przez przedszkole
Zobowiązuje się do:
	przestrzegania zadeklarowanych dni i godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
	przestrzegania postanowień Statutu przedszkola,
	odbioru informacji o wysokości opłaty i terminowej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie dyżuru wakacyjnego w pierwszym dniu trwania dyżuru wakacyjnego w przedszkolu (w przypadku nieobecności dziecka, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi).
	niezwłocznego dostarczenia kopii decyzji Wójta Gminy Czernichów o zwolnieniu z części/całości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
	przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji fizycznej (zdrowego) do godz.8.30,
	niezwłocznego informowania przedszkola o wszelkich zmianach danych osobowych i adresowych.

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zaistniałych zmian w podanych informacjach, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedszkole.


…...............................................
/miejscowość, data/


….............................................
(czytelny podpis matki,
opiekuna prawnego)


….............................................
(czytelny podpis ojca,
opiekuna prawnego)

ADNOTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
Dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte* do przedszkola na dyżur wakacyjny.
Uzasadnienie
(w przypadku decyzji negatywnej)







…...............................................
/miejscowość, data/



…......................................................................
           (podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)
* niepotrzebne skreślić

