Załącznik nr 1 do Zasad organizacji dyżuru wakacyjnego

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen.
Tadeusza Kościuszki w Zieleniu

Karta Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
w terminie od ………………… do ……………………..
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia składa się do dyrektora szkoły Wypełniając wniosek
należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imiona* Nazwisko* ……………………………………………………………………………………..
Data urodzenia* …………………………………………………………………………………………
dzień miesiąc rok
DANE ADRESOWE DZIECKA
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z art. 4
pkt 19 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2020 r., poz. 910).
Matka/opiekunka prawna ………………………………………………………………………………..
Ojciec/opiekun prawny ………………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodzice kandydata podają, o ile je posiadają - podanie
tych danych jest potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji.

………………………………………………………………………………….……………….
INNE INFORMACJE O DZIECKU
Dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art.
155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECKU
OPIEKI W OKRESIE WAKACYJNYM
Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który samotnie
wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują i nie korzystają w tym
okresie z urlopu.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

Miejscowość, dnia …………………………………………

