
 

 

Pieczęć szkoły                                                                Wpłynęło, dnia......................... 

                                                                                      ……………………………….. 
                                                                                                                       (podpis osoby przyjmującej kartę) 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka  do  oddziału przedszkolnego przy szkole. 

                     

          ROK SZKOLNY:   2020 / 2021                          

 

 

 

Dyrektor 

 Szkoły Podstawowej 

im. mjr. H. Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach 

 

uwaga! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka 

 

1. Nazwisko:   _______________________________________________     

2. Imię              _________________________________________________ 

3. Drugie imię             _________________________________________________ 

4. Data urodzenia:  _________________________________________________ 

5. Miejsce urodzenia: _________________________________________________ 

6. Województwo:   _________________________________________________ 

7. PESEL:   _________________________________________________ 

8. Adres zameldowania: _________________________________________________ 

9. Adres zamieszkania: _________________________________________________ 

10. Rodzeństwo(imiona, rok urodzenia) __________________________________  

 

II.   DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

11.  Ojciec / prawny opiekun:  

-imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości  __________________________ 

   -adres zamieszkania     ______________________________________________ 

   -nr telefonu kontaktowego  ____________________________________________ 

   - miejsce pracy – telefon  ________________________________________ 

    

12. Matka / prawny opiekun:  

   -imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości         ________________________ 

  -adres zamieszkania     _______________________________________ 

 -nr telefonu kontaktowego  _______________________________ 

 - miejsce pracy – telefon  ________________________________________ 

 

 



 

      III.  INNE INFORMACJE 

 

13. Dziecko będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego przez ………godz. dziennie 

14. W tym czasie będzie korzystało ze: śniadania  , obiadu,  podwieczorku* 

* właściwe podkreślić 

Oświadczenie rodziców/opiekunów  o zatrudnieniu 

Matka dziecka pracuje w …………………………………………………w godz…………………                                                               

(nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu, prowadzi działalność gospodarczą ,uczy się w systemie 

dziennym)                   

 Ojciec dziecka pracuje w ………………………………………………...w godz………………….                                                               

(nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu, prowadzi działalność gospodarczą ,uczy się w systemie 

dziennym)                   

Czy dziecko objęte jest opieką kuratora/ asystenta rodziny? (proszę wpisać TAK lub NIE)............ 

Czy do szkoły uczęszcza rodzeństwo dziecka? (proszę wpisać TAK lub NIE)...................... ……                

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka                         

w przedszkolu ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.) 

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

    Oświadczenie rodziców/opiekunów: 

1. Oświadczam, że podane dane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w roku 

szkolnym……./…... w godzinach od……..do……i zobowiązuję się do regularnego – nie 

później niż do dnia 5 następnego miesiąca ponoszenia kosztów za żywienie oraz kosztów 

pobytu (opłata stała) dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tej 

sprawie. 

3. Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je. 

4. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora szkoły w którym 

funkcjonuje oddział przedszkolny w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w oddziale 

przedszkolnym – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).                  

W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  

Obowiązek podania danych wynika z art. 160 ustawy – Prawo oświatowe. Wnioskodawca ma prawo 

kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. 

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze 

zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznej szkoły, do którego 

wniosek został złożony. 

 …………………………… 

      miejscowość i data 

 

podpis matki/ opiekunki prawnej………………………..        podpis ojca/ opiekuna prawnego……………………………. 

 



 

 

 

Decyzja o przyjęciu dziecka* 

 

Dziecko…………………………… zostało / nie zostało przyjęte do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej               w Przydworzycach na …….godz. pobytu 

dziennie i……posiłki, od dnia…………..do dnia…………. 

 

podpis przewodniczącego komisji……………………. podpisy członków komisji…………………. 

                                                                                   

…………………….. 

 

* wypełnia szkoła                                                                                                                         


