WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy
oznaczeniu' skreślić niewłaściwe)

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa i adres placówki
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”
w GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

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

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL
data urodzenia
dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia
Adres zameldowania dziecka
miejscowość

kod pocztowy
ulica
nr domu
nr mieszkania
Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu lub
seria i nr dowodu
mieszkania
osobistego
gmina
powiat
numer komórkowy
adres e-mail
Miejsce zatrudnienia
Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon kontaktowy

Dane osobowe ojca /opiekuna prawnego
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu lub
seria i nr dowodu
mieszkania
osobistego
gmina
powiat
numer komórkowy
adres e-mail
Miejsce zatrudnienia
Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon kontaktowy
INNE OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL
Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w przedszkolu

TAK

NIE

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL
Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w przedszkolu

TAK

NIE

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu (alergie, chordy przewlekłe)
…..............................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................

III.

L.p.

Pozostałe informacja o dziecku we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6
kryteriów wstaw znak X

Kryterium

1

Dziecko 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

2

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia
specjalnego

Tak

Nie

3

Dziecko 5-letnie lub 4-letnie

4.

Dziecko 3-letnie

5.

Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola lub
żłobka

6.

Dziecko 2,5 -letnie, które uczęszczało do naszego żłobka

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

V.

1. złożyć kompletny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. podpisać umowę o świadczenie usług przez przedszkole w terminie wskazanym w
harmonogramie rekrutacji poprzez kontakt z dyrektorem przedszkola. W przeciwnym razie
dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych do przedszkola.
3. podawać do wiadomości przedszkola (dyrektorowi) zmiany w informacjach podanych w niniejszym
wniosku o przyjęcie do przedszkola
4. przestrzegać statutu przedszkola
5. zgłaszać niezwłocznie przypadki zachorowań dziecka na choroby zakaźne – 533 038 500
6. przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko (w placówce nie mogą być podawane
dzieciom leki)
7. regularnie i w terminie uiszczać opłaty za przedszkole, tj. do 15 dnia każdego miesiąca z góry..

...................................................................................................................................................................
podpisy rodziców, opiekunów

data

Pouczenie
1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor NP „Słoneczny Zakątek”

Oświadczenia 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 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

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

czytelne podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

data

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę

TAK

Nie wyrażam zgody

NIE

Na umieszczenie zdjęć mojego dziecka i jego prac z: zajęć w przedszkolu, imprez przedszkolnych i
środowiskowych i konkursów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i w serwisie internetowym
przedszkola.

...............................................................…........................................................................
czytelne podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

data

VI.

POSTANOWIENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Po posiedzeniu w dniu..................................... zakwalifikowano dziecko do przedszkola/ nie zakwalifikowano

Data, podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
……………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji powyższych informacji.
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka, jego rodziny oraz osób upoważnionych
do odbioru dziecka z przedszkola zgodnie z paragrafem 24 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w prawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.Nr 23, poz. 225 ze
zmianami) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola,
którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, oraz przekazywane do
Wydziału Oświaty.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.
data podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca! opiekuna prawnego

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

