
 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU 

NA ROK SZKOLNY 2021/22 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………......  do przedszkola 

                                                                        (imiona i nazwisko dziecka)         

od dnia ................................................. . 

I. DANE O DZIECKU 

1. Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................. 

2. Adres zameldowania: ........................................................................................................ 

3. Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 

4. Telefon domowy/komórkowy: .......................................................................................... 

5. Dziecko jest: praworęczne, leworęczne * 

6. Dziecko jest pod opieką specjalisty: NIE / TAK *  (jakiego?) ..................................................... 

7 Dziecko jest alergikiem lub uczulone: NIE / TAK *  na ............................................................... 

8. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: ........................................................................................... 

       (choroby, wady, przeciwwskazania) 

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

II. DANE O RODZICACH 

1. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów.................………………………………… 

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

2. Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ..........................................................................................  

............................................................ w godzinach od .............................. do ................................ 

3. Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .............................................................................................. 

.............................................................w godzinach od .............................. do ................................ 



4. Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dziecko do przedszkola do 5 godzin dziennie*/  

powyżej 5 godzin dziennie* (wpisać, na ile godzin: od .........................do ..........................). 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiedzialni są za osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka 

z przedszkola lub upoważniają następujące pełnoletnie osoby: 

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

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

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

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego) 

 

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w zajęciach religii. 

2. Oświadczam(y), że złożone przeze mnie (przez nas) w karcie zgłoszenia informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

3. Akceptuję warunki pobytu i odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców i dziecka zawartych w karcie 

zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1000) oraz 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, na potrzeby rekrutacji do przedszkola. 

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczania wizerunku dziecka na stronie internetowej 

szkoły oraz lokalnych mediów wraz z imieniem i nazwiskiem w celu promocji szkoły. 

 

………………………………….. 

            (miejscowość i data) 

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

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

                                                                                  (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

*  właściwe podkreślić 


