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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZS W NOWYM BELĘCINIE 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 

 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

Dane osobowe dziecka 
PESEL                    Imię    Nazwisko             Data urodzenia 

                      
   

Imiona i nazwiska rodziców 
Imię matki                                                                                 Nazwisko 

 

 

 

Imię ojca                                                                                  Nazwisko 

 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka  
Ulica            nr domu         nr lokalu 

     

  Kod                             Miejscowość                Poczta 

   -        

   Gmina  

 
 

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki/osoby sprawującej pieczę 

zastępczą* 
(należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania dziecka jest inny, niż adres matki/prawnej opiekunki/osoby sprawującej 

pieczę zastępczą) 
Ulica            nr domu         nr lokalu 

     

  Kod                             Miejscowość                Poczta 

   -        

   Gmina  

 
 

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna/ osoby sprawującej pieczę 

zastępczą* 
(należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania dziecka jest inny, niż adres ojca/prawnego opiekuna/osoby sprawującej 

pieczę zastępczą) 
Ulica            nr domu         nr lokalu 

     

  Kod                             Miejscowość                Poczta 

   -        

   Gmina  
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Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych 

opiekunów 
                                                e-mail                                                telefon       

matka   

                                                e-mail                                                telefon      

ojciec   
 

 

 

II. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

PRZEDSZKOLA 

 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednego przedszkola, 

zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

 

1. Pierwszy wybór 
……………………………………………………………………………………………………… 
             (nazwa przedszkola)                                                                       (adres przedszkola) 

 

2. Drugi wybór 
……………………………………………………………………………………………………… 
             (nazwa przedszkola)                                                                       (adres przedszkola) 

 

3. Trzeci wybór 
……………………………………………………………………………………………………… 
             (nazwa przedszkola)                                                                       (adres przedszkola) 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU I JEGO RODZINIE 
 (wpisać „TAK” lub „NIE”) 

 

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ………………Liczba dzieci w rodzinie ……….. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności …………………………………….….. 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

……… 

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych: Matka ……………… Ojciec ……………… 

Dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo ……………………… 

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego ……………………. 

Dziecko w rodzinie zastępczej …………………….. 

 

Rodzice dziecka pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym: 

Matka ………………  Rodzaj pracy: stała / dorywcza* uczy się w systemie dziennym …… 

Ojciec ………………  Rodzaj pracy: stała / dorywcza*   uczy się w systemie dziennym …… 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

Rodzina objęta jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodzinnego ……………. 

Choroby, wady, uczulenia, inne istotne informacje o dziecku, np. opinia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………                      
Pouczenie 
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Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 

dyrektor ZS w Nowym Belęcinie. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty 

(Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 

ze zm.) 
                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Nowy Belęcin, dnia ………………            …………………………………………………. 

               (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

                 

Do wniosku załączam: odpowiednie zakreślić 

       oświadczenie o wielodzietności  

       oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez  rodzica kopia orzeczenia o potrzebie  

        kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność 

 

       oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez  rodzica kopia orzeczenia  o niepełnosprawności lub 

o stopniu  niepełnosprawności 

 

       oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie                  

        z jego rodzicem 

 

       oryginał  lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez  rodzica kopia  dokumentu  poświadczającego 

objęcie dziecka  pieczą zastępczą 

        

       poświadczone przez zakład pracy lub szkołę/uczelnie dzienną zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce rodziców 

dziecka 

 

 

 

IV. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA                 

1. ……………………………………. został(a)/nie został(a)* przyjęty(a) do oddziału 

(imię i nazwisko dziecka) 

 przedszkolnego w Nowym Belęcinie 

                 od dnia ………………………. na rok szkolny 2015/2016.  

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

                     

 

……………………………………. 

 

 
      (podpis i pieczęć dyrektora) 
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I. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i 

funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). 

 

 

 

……………………………. ………………………………………………. 

(Miejscowość i data) ( podpis rodziców / opiekunów ) 

 

 

 

 

 

 

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE PUBLIKACJI DANYCH 

I WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę publikowanie fotografii i informacji z życia przedszkola na 

stronach internetowych placówki zawierających wizerunek lub imię i nazwisko mojego dziecka 

oraz publikacji w mediach lokalnych. 

 

 

 

…………………………. ……………………………………………. 

                                                      (Miejscowość i data) ( podpis rodziców / opiekunów ) 

 

 

 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych z religii. 

 

 

 

………………………….. ……………………………………………… 

                                (Miejscowość i data) ( podpis rodziców / opiekunów 


