WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEMIENICY
NA ROK SZKOLNY 2018/19

1. Dane osobowe dziecka i rodziców (tabelę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
1.

Imię/imiona dziecka

2.

Nazwisko dziecka

3.

Data i miejsce urodzenia
dziecka

3.

PESEL dziecka (w przypadku
braku PESEL, seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

4.

Adres zamieszkania
dziecka (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr
domu/mieszkania)

5.

6.

7.

Imiona i nazwiska
rodziców dziecka
/opiekunów prawnych

matki
ojca

Adres zamieszkania
rodziców dziecka
/opiekunów prawnych

matki

(podać jeżeli adres zamieszkania
rodzica jest inny niż dziecka)

ojca

Adres poczty
elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

matki

tel.
email:
tel.
ojca
email:

2. Pobyt dziecka w przedszkolu - bezpłatnie w czasie 7.30-12.30, każda dodatkowa godzina płatna
1 zł (z wyłączeniem sześciolatków)
Liczba godzin dziennie: …………...………………………
od godz. …………………. do godz. ……………………..

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących
wychowanie przedszkolne (jeżeli rodzic skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do
więcej niż jednego przedszkola publicznego, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli w kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanych)
1

1. przedszkole pierwszego wyboru: ……………………………………………………..
2. przedszkole drugiego wyboru: ………………………………………………………..
3. przedszkole trzeciego wyboru: ……………………………………………………….
4. Osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka
zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:
…………………………………………………………………………..……………………..
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

…………………………………………………………………………….…………………..
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

……………………………………………………………………………..…………………..
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo – wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
7. Kryteria brane pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
(wpisać x we właściwą kratkę )
tak

nie

tak

nie

1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
8. Dodatkowe kryteria (wpisać x we właściwą kratkę)
1. Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do
którego został złożony wniosek
2. Aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice
pracujący)
2

9. Proszę o wypełnienie poniższych punktów (wpisać x we właściwą kratkę)
tak

nie

1. Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii
organizowanych w Publicznym Przedszkolu w Krzemienicy. 1
2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i
uroczystości organizowanych w przedszkolu na stronie
internetowej przedszkola, profilach internetowych zarządzanych
przez przedszkole oraz w mediach w celu informacji i promocji
przedszkola.2
Po zakwalifikowaniu mojego dziecka do przedszkola zobowiązuję się do :
• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
• przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
• uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Oświadczenie
1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że
podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji
danych podanych w karcie zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że
przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w wyniku nieprawdziwych danych, dziecko zostanie
w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do tej placówki.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr
101, poz. 926 z późn. zmianami ) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
zawartych we wniosku dla potrzeb rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do
moich danych oraz ich poprawienia.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół
w Krzemienicy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawowymi i statutowymi zadaniami
Zespołu Szkół w Krzemienicy. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

………………………………………

……………………………………

czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

…………..……………………………….
(miejscowość, data)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1) przedszkole organizuje naukę religii na wniosek rodzica.
2
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).Oświadczenie jest ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Zgoda jest dobrowolna, na
wniosek rodzica/prawnego opiekuna może zostać anulowana. Wizerunek dziecka nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka, nie będzie
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.
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