
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

"ZIELONE PRZEDSZKOLE" W NOWOGARDZIE 

 

I. Informacje o dziecku: 
 

1. Imię/imiona i nazwisko  ……………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia  ................................................................................................................... 

3. PESEL     ………………………………………… 

4. Adres miejsca zamieszkania ……………………………………………………………………….. 

5. Adres miejsca zameldowania ………………………………………………………………………. 

6. Adres poczty elektronicznej rodzica ……………………………………………………………….. 

 

II. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:  
 

Od ……….. godz.  do ………… godz.* 

Razem godzin odpłatnych dziennie ……………. 

*Podstawa programowa (bezpłatne 5 godzin) realizowana jest w przedszkolu od godz. 8.30 do godz. 13.30 
 

III. Informacje o rodzinie 
 

Rodzice Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Telefon / telefon do pracy   

Miejsce zamieszkania   

 

IV. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli: 
 

Kolejność wybranych przedszkoli Nazwa przedszkola 

1  

2  

3  

 
 

 Udostępnione dane osobowe podlegają ochronie i będą wykorzystywane przez przedszkole w zakresie 

niezbędnym do jego funkcjonowania.  

Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO). 

 Oświadczam, że dane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych we wniosku.  

                               …………………………………………. 
                                   (data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że 

1. Moja rodzina jest wielodzietna (rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje  

i więcej dzieci): tak/nie* 

2. W mojej rodzinie orzeczenie o niepełnosprawności posiada: kandydat/rodzeństwo/rodzic* 

3. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: tak/nie*  

4. Samotnie wychowuję dziecko:  tak/nie* 

5. Dziecko jest objęte pieczą zastępczą: tak/nie* 

6. Dziecko posiada rodzeństwo, które kontynuuje edukację przedszkolną w Zielonym 

Przedszkolu: tak/nie* 

7. Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: tak/nie*. 

 
*Niepotrzebne skreślić 



 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………… 
                                                                                                                       (data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów ) 

 

 

Uwaga!!! Po zakwalifikowaniu kandydata należy złożyć pisemne potwierdzenie 

woli zapisu dziecka do Zielonego Przedszkola. 
 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, 

dopasowanych odpowiednio do grupy wiekowej.  
 

 

                        

................................................................. 

                          czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości mojego dziecka. 
                          

................................................................. 

                          czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 

W przypadku zmian danych zobowiązuje się do ich aktualizacji. 
                         

................................................................. 

                           czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

Jestem zainteresowany ubezpieczeniem zbiorowym dziecka w przedszkolu. 
                          

................................................................. 

                           czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku dziecka na stronach internetowych przedszkola  

i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola. 

 
                                                                                                                         

................................................................ 

                          czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

Wyrażam zgodę i akceptuję, że wiadomości przesyłane za pośrednictwem mobiDziennika oraz 

adnotacje potwierdzające ich odczytanie, uważa się za równoważne skutecznemu dostarczeniu ich do 

adresata (opiekuna/rodzica). 
 

................................................................ 

                         czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

 
Liczba punktów …………. 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: przyjęto/nie przyjęto 

Podpisy członków komisji:       

Przewodniczący komisji …………………… 

Członek komisji ……………………………. 

Członek komisji …………………………….  

                                                                                                         

                                                                                        Dyrektor placówki:  ............................................ 


