
Data wpływu wniosku:
Przedszkole Niepubliczne Jedność

ul. Górna 1A
63-800 Gostyń

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
w roku szkolnym 2018/19

I. Informacje o dziecku:
1. Dane osobowe dziecka:

- imię/imiona i nazwisko:......................................................................................................................................................
- data urodzenia:....................................................................................................................................................................
- miejsce urodzenia:..............................................................................................................................................................
- pesel: …..............................................................................................................
( w przypadku braku nr pesel proszę podać serie i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość )
- adres zamieszkania dziecka: 

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

2. Informacje dodatkowe o dziecku ( np. o stanie zdrowia, przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach, 
alergiach, stosowanej diecie, rozwoju psychoficznym itp. wg uznania rodzica ):

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

3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu :

 do 5 godzin dziennie ; w godz. od................do …..............
 powyżej 5 godzin dziennie; w godz. od.................do...............

4. Deklarowane korzystanie z posiłków dziecka w przedszkolu:
 I -sze śniadanie- *tak/nie
 II- gie śniadanie-  *tak/nie
 obiad - *tak/nie
 podwieczorek -*tak/nie 

*( niepotrzebne skreślić )

II. Informacje o rodzicach:
1. Dane osobowe mamy:

Imię/imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce pracy

2. Dane osobowe taty:

Imię/imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce pracy



III. Informacje o rodzeństwie:
(proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia)

1. …...............................................................................................................................

2....................................................................................................................................

3....................................................................................................................................

4. …..............................................................................................................................

5. ….............................................................................................................................

IV. Kolejność wybranych przedszkoli:
( proszę wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, max. 3)
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................

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 przyjmuje 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 z późn. zm.)
Zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.

Podpis rodzica

Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x):

□-  Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata.
□-  Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obojga
      rodziców kandydata.
□ - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
□ - Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą.
□ - Oświadczenie obojga rodziców kandydata, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 
□ - Inne.


