
       Załącznik nr 1 do Deklaracji oraz Wniosku o przyjęcie dziecka do  

       Samorządowego Przedszkola nr 61 na rok szk. 2022/2023 

 
I. Nazwisko i imię dziecka……………………………………............................. 
1) Wyrażamy zgodę na bezpłatny udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola: gimnastyka 

korekcyjna, zajęcia informatyczne (w 8 osobowych grupach), język angielski, karate, nauka tańca towarzyskiego, logopedia wg.  

indywidualnychpotrzeb, zajęcia z katechezy i etyki (dzieci starsze) dla których Rodzice osobno wyrażą pisemną zgodę.Informację o 

innych dodatkowych zajęciach będą podawane na bieżąco. 

 

Kraków dn……………… ………………….       …………………. 
         (podpis matki)  (podpis ojca) 
 

2)Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu jest  w godz. od 8.00 do 13.00, podczas których jest prowadzona realizacja Podstawy 

Programowej Wychowania Przedszkolnego/ UWAGA! Realizacja Podstawy Programowej odbywa się w ciągu całego dnia pobytu 

dziecka, w godzinach popołudniowych również.  

 

Kraków dn……………… ………………….       …………………. 
         (podpis matki) (podpis ojca) 

 

3) Wyrażam(y) zgodę na ogólne kontakty i badania na terenie placówki z psychologiem, logopedą- osobami współpracującymi z 

przedszkolem, reprezentującymi Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w  Krakowie, ul. Chmielowskiego 1. 

 

Kraków dn……………… ………………….       …………………. 
         (podpis matki)  (podpis ojca) 
 

4) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w prowadzonych badaniach na terenie przedszkola przez (np. przezlekarza wad 

postawy) osoby z instytucji współpracujących z placówką i akceptowanych przez Dyrekcję Przedszkola, Radę Pedagogiczną 

i Radę Rodziców (np. badania w sprawie czytelnictwa prowadzone przez pracowników bibliotek, badanie w zakresie 

rozwoju mowy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i np. Małopolski Ogród Sztuki) 

 

Kraków dn……………… ………………….     ………………… 
         (podpis matki) (podpis ojca) 
 

5) Stałe upoważnienia na rok szkolny 2022/2023 o odbiorze dzieci z przedszkola, przez osoby nie będące rodzicami należy 

dokładnie wypełnione zwrócić razem z deklaracją o kontynuacji przedszkola w dniach 18-28 lutego 2022 r. Wszyscy 

Rodzice winni umieścić przynajmniej dwie osoby, które w sytuacji trudnej, kryzysowej zastąpią Rodziców w odbiorze 

dziecka z przedszkola. Obowiązuje dla każdej osoby upoważnionej informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Kraków dn……………… ………………….      …………………. 
         (podpis matki)  (podpis ojca) 
6) Zgoda Rodziców na wyjścia dzieci poza teren przedszkola. 

Wyrażam(-y) zgodę na wyjścia mojego dziecka w trakcie roku szkolnego 2022/2023 organizowane przez przedszkole na 

terenie Krakowa- zgodnie z realizacją Podstaw Programowych (np. zajęcia muzealne i inne edukacyjne poza placówką, np. 

wyjścia do teatrów, kin). Jednocześnie informujemy, iż na wycieczki organizowane poza teren Krakowa będą obowiązywały 

osobne listy –indywidualne, zgoda Rodziców wraz z regulaminem wycieczki. Po zniesieniu obostrzeń związanych z 

pandemią.  

Kraków dn………………      ………………….            ………………….. 
        (podpis matki)  (podpis ojca) 
 

7) W dniach 30.08.2022 r.(tj. wtorek) i 31.08.2022 r. (tj. środa) odbywać się będą zebrania informacyjne inaugurujące nowy 

rok szkolny 2022/2023. 

30 sierpień 2022 r. (wtorek) godz. 16.00 - dla Rodziców dzieci najmłodszych (I,II,III grupa) 

31 sierpień.2022 r. (środa) godz. 16.00 – dla Rodziców dzieci starszych (IV, V, VI, VII grupa) 

 

Kraków dn………………      ………………….            ………………….. 

         (podpis matki)  (podpis ojca) 

 

8) Wyrażamy zgodę w nagłych wypadkach na wezwanie lekarza pogotowia ratunkowego w celu udzielenia dziecku pomocy 

medycznej  

 

Kraków dn………………      ………………….            ………………….. 

         (podpis matki)  (podpis ojca) 

 
9) Dotyczy wyłącznie Rodziców dzieci rocznik 2016, którepodlegają obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2022/2023 

Data urodzenia dziecka…………............................................................................................................................ 

Imię i nazwiskodziecka……………………………………................................................................................... 

Szkołą Rejonową dla dziecka jest……………………………………………………………………………….. 

dokładny adres szkoły rejonowej – podstawowej ze względu na adres zameldowania dziecka (miejscowość , ulica, kod, numery) 

*Rodzice podają adres szkoły Rejonowej a nie ten, gdzie chcą posłać dziecko.  

 

 

Kraków dn………………      ………………….            ………………….. 

         (podpis matki) (podpis ojca) 


