Dane rodziców/opiekunów prawnych
................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.........................................................................................
(telefon kontaktowy) (kontaktowy adres e-mail)

Wniosek o przyjęcie dziecka na pobyt wakacyjny
do Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie
ul. Różana 18, 29 – 100 Włoszczowa
Przedszkole pracuje w miesiącu lipcu 2019 r. od godz. 6.30 do godz. 16.30

Termin składania wniosków od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. od 8.00 do godz.15.30
Proszę o przyjęcie na pobyt wakacyjny ………………………………………………………...
ur. ………………………………….,

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

zamieszkałej/zamieszkałego…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania dziecka)

Obecnie dziecko uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej)

W PS Nr 3 dziecko będzie przebywało w terminie. Wybrane dni zaznacz X.
Lipiec 2019r., od godz………… do godz…………
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że (zaznaczyć, jeśli dotyczy):
□ Oboje jesteśmy rodzicami pracującymi *
□ Jestem pracującym rodzicem samotnie wychowującym dziecko *
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisu dziecka na pobyt wakacyjny będzie zobowiązanie
wniesienia opłaty za wyżywienie i czesne, w terminie od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2019 r., na numer konta:
48102027330000200200537241 i przysłanie potwierdzenia wpłaty do 10 sierpnia 2019r. na adres email:
sp3wl@op.pl
Brak wniesienia opłaty za wyżywienie i czesne we wskazanym terminie będzie skutkował naliczeniem
odsetek karnych.

Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Przedszkola
Samorządowego Nr 3 we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Różana 18, tel.: 41 38 100 97 ps3wl@op.pl
*Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym,
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego, aktualny odpis wpisu do CEIDG,

1.

Włoszczowa, dnia ……………

………………………………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

