
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZAKRZEWIE 

na rok szkolny2018/2019 
 

Wypełniony wniosek należy złożyć: I rekrutacja - od 26.02.2018 r. do 23.03.2018 r. w godz. 8.00- 13.00  
                                                          II rekrutacja - od 20.08.2018 r. do 22.08.2018 r. w godz. 8.00-13.00       
       

Data złożenia wniosku: 
Sposób dostarczenia wniosku:  bezpośrednio                        
do gabinetu dyrektora 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Kod pocztowy*  

Nr domu/  
nr mieszkania* 

 
Adres zameldowania 

dziecka* 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o dziecku 

np.( opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, innej poradni 

specjalistycznej, zalecenia 

lekarskie….. ) 

 

Właściwy obwód dziecka wg. 

meldunku (adres) 
 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Kod pocztowy*  

Nr domu/ nr mieszkania *    

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 



 
 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka 
za granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Kod pocztowy*  

Nr domu/ 
nr mieszkania* 

   

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail  

 

*oznaczone pola wymagane. 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

 
 
                  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 
27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr  poz. 926 z późniejszymi zmianami),zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli 
osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do 
zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie  art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których 
mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza 
pełne gwarancje ich ochrony. 
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
zawartych we wniosku w celu przyjęcia dziecka do oddziału  przedszkolnego roku szkolnym 2018/2019 Administratorem danych jest dyrektor szkoły . Mam świadomość 

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych 
pouczeń. 
 
Jednocześnie zgodnie z art. 20 t ust 6 Ustawy oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie potwierdza przyjęcie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego. 

…………………, dn. …………………..                                                   …………………………………  
                                                                                                podpis pracownika szkoły 
 

Potwierdzamy wolę uczestnictwa naszego dziecka w tutejszym oddziale przedszkolnym 
 
 
                                                                                                               
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 


