
Data przyjęcia deklaracji: □□.□□.□□□□
Deklaracja

o woli korzystania z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Publicznym nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku

1. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu:

1) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …………………… do ………………………
w tym …………………godzin (proszę wpisać liczbę godzin) zajęć realizowanych ponad podstawę programową
wychowania przedszkolnego, organizowanych przez przedszkole.

2)  W  ramach  zadeklarowanego  czasu  pobytu  w  przedszkolu  dziecko  będzie  korzystało  z  trzech  posiłków
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad).

Zadeklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz posiłki będą podstawą do podpisania umowy 
na rok szkolny 2020/2021.

2. Dodatkowe, dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.)

                 tak □        nie □
3. Deklaracja i zgoda:
1) Deklaruję korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka ………………...…………………….………… 
    w   Przedszkolu  Publicznym  nr 36 z oddziałami integracyjnymi we  Włocławku w roku szkolnym 2020/21.   
2) Wyrażam zgodę na:

a) prowadzenie   i    dokumentowanie    obserwacji   i    diagnozy   dziecka,   jego osiągnięć edukacyjnych,
b) stosowanie   wybranych   przez   radę   pedagogiczną   rodzajów   terapii  pedagogicznej,
c) udział  mojego   dziecka   w   wycieczkach,   konkursach   plastycznych,    muzycznych,  teatralnych, 
tanecznych,
d) wykonywanie  zdjęć  przez  przedszkole  i  umieszczanie wizerunku  dziecka  na stronie przedszkola 
 http://wloclawek.schoolpage.eu, profilu facebook przedszkola

4.  Dodatkowe, ważne informacje o dziecku*:

     1) Wady rozwojowe, choroby przewlekłe, alergie………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
     2) Zainteresowania, problemy wychowawcze………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola,  szkoły i  placówki dokumentacji  przebiegu nauczania,  działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003 ze  zm.) oraz
zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych)wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  moich  danych  w  celach  statystycznych  oraz  w  sprawach
związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola.
Pouczona(ny)  zostałam(em)  o  prawie  wglądu  do  tych  danych  oraz  ich  zmiany.  Świadoma(my)
odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze
mnie w niniejszej  deklaracji  informacje  są zgodne ze stanem faktycznym.  Na zebranie powyższych  danych
o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Włocławek, dnia ……………………….……                           czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
 

...…………….………………………

………………………………………
6.  Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

            …………………………
          (podpis dyrektora przedszkola)


