
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

PUBLICZNEGO W RZYKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

Podstawa prawna : na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy  o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r  poz..7) 
 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 

 

Imię i nazwisko dziecka..........................................Pesel (lub nr paszportu)........................................ 

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................... 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od................do................ od dnia ………………… r. 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 

 

MATKA:                                                                                                 OJCIEC: 

Imię................................................................                .....................................................................     

Nazwisko........................................................               ..................................................................... 

Adres zamieszkania…………………………                …………………………………………… 

 

 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 

 

 Komórka MATKI............................................nr tel. do zakładu pracy…………………..  

 Komórka OJCA................................................ nr tel. do zakładu pracy………………… 

Telefon domowy     ................................................................................................................ 

 ADRES E-MAIL ; MATKI ............................................OJCA………………………………….. 

 
 

Przedszkole : I wyboru,………………………………. 
                     II wyboru……………………………….. 

                     III wyboru………………………………. 
 
(Można starać się o przyjęcie maksymalnie do 3 przedszkoli zgodnie z Ustawą) 
. 

 
 

III.ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 Potwierdzenia w terminie  nie przekraczającym 7 dni od daty wywieszenia listy kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia, że dziecko będzie uczęszczało do tego przedszkola, 

najpóźniej do dnia 29.04.2014 

 Zapoznania się z zasadami rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Rzykach 

 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola. 
 

Oświadczam/y, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

 



Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w  sprawach związanych z opieką przedszkolną 

nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Administratorami danych są  

dyrektorzy przedszkoli. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso bowych ( 

Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).  

Mam/y świadomość przysługującego mi/nam   prawa wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.  

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie . Na zebranie powyższych 

danych  o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 
 

 

…………………………………………..                                …………………………………………….. 
Data i czytelny podpis matki/bądź prawnego opiekuna                         Data i czytelny podpis ojca/bądź prawnego  opiekuna 
 

(Wypełnia rodzic) 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU * : 

 

1.oświadczenie o wielodzietności rodziny (3 i więcej dzieci) 
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
3.orzeczenie o niepełnosprawności 
4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
5. akt zgonu współmałżonka 
6. o samotnym wychowywaniu  dziecka 
7.dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
8.dokument potwierdzający przyznanie rodzinie opieki kuratora  
 
*niepotrzebne skreślić 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
IV. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (DYREKTORA)** 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w  dniu .........................20….. roku 
 

1. Zakwalifikowała  kandydata do Przedszkola …………………………………….. na.........godzin 
dziennie 
 
od ……………………………… r. 
 

2. Skierowała dziecko do Przedszkola 
………………………………………………………………………. 
 

3. Nie zakwalifikowała kandydata z 
powodu......................................................................................................... 
 

 
Podpis przewodniczącego Komisji :                                                                  Członkowie Komisji: 
 

1.                                                                                                1………………………………………... 
                                                                                               2………………………………………… 

 3………………………………………… 
 4………………………………………. 
 
 
Decyzją Dyrektora z dnia...........................kandydat  został/ nie został zakwalifikowany do przedszkola. 
 
        

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

                /pieczątka i podpis dyrektora/ 
**wypełnia przedszkole 
 

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

 


