
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W DĘBSKIEJ WOLI 

Na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Data złożenia wniosku: Numer wniosku: 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL (w przypadku braku PESEL seria  

i numer paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość) 
Imię  Drugie imię  

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ mieszkania  Kod pocztowy  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)  

DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) 

Specyfikacja dokumentów załączonych do wniosku: 

Kolejny numer 

dokumentu 

Rodzaj dokumentu Forma dokumentu Uwagi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Do wniosku dołączono łącznie ……. dokumentów 

 

Zobowiązuję się w okresie od 20.04.2021 r. do 27.04.2021 r. pisemnie potwierdzić wolę zapisu 

dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.  

 

……………………………..                                ………………………………… 
Podpis matki lub opiekunki prawnej                                              Podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 
Pouczenia 

1. Dane osobowe zawarte we 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 są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

przy szkole oraz innych form wychowania przedszkolnego, wskazanych we wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz dokumentach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i dokumentach dołączonych do wniosku dla potrzeb 
związanych z procesem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń na liście 
dzieci zakwalifikowanych oraz przyjętych do przedszkola. 

Zapoznałam/em się z treścią powyższych pouczeń 

………………………………….                                        ………………………………………….. 
Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                Podpis ojca lub opiekuna prawnego 


