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Załącznik nr 2 a

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DO DYREKTORA ZSP
w Konarzynach

(wypełniać drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ( kl. „0”) w Konarzynach.
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Nazwisko

………………………………………………………

Data urodzenia

………………………………………

PESEL
W przypadku braku numeru PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka
………………………..
Kod pocztowy

…………………………..

Miejscowość

………………………………………………………….. ……………..

Ulica

Nr domu

…………

Nr lokalu

Adres zameldowania dziecka
………………………..
Kod pocztowy

…………………………..
Miejscowość

………………………………………………………….. ……………..
Ulica

Nr domu

…………….
Nr lokalu

INFORMACJE DODATKOWE
Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia dziecka,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
(zaznaczyć właściwe)

w oddziale przedszkolnym czynnym 5 godzin dziennie od godz. 800 do godz. 1300
w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie od godz. 700 do godz. 1600
śniadanie
obiad
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Posiłki spożywane w przedszkolu(zaznaczyć x)

podwieczorek

DANE RODZICÓW
Dane matki
Imię

Dane ojca
Nazwisko

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

OŚWIADCZENIE
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywych informacji. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym dokumencie w celach statystycznych i sprawach związanych z rekrutacją do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) Zostałem pouczony o
prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.

Podpis rodzica

Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x)
Oświadczenie dot. wielodzietności rodziny kandydata
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata
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Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą

