……………………………
(miejscowość, data)

Dyrektor
Niepublicznego Przedszkola
im. Jana Heweliusza w Potarzycy
Potarzyca, ul. Wyzwolenia 65
63-200 Jarocin
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie dziecka do przedszkola od dnia ……………………… r.
na ………….. godzin dziennie od godziny …………. do godziny …………… .
1. Dane dziecka:
imię/drugie imię/ i nazwisko: …………………………………………………………………………...
data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………......
PESEL: …………………………………………………………………………………………….........
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Adres zameldowania dziecka: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Dodatkowe informacje o dziecku (np. stała choroba, wady rozwojowe, alergie, niepełnosprawność):
……..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Rodzeństwo (liczba osób i wiek dzieci): ……………………………………………………………….
2. Dane rodziców / opiekunów prawnych*:
imię/imiona i nazwisko matki / opiekunki prawnej*: ………………………………………………….
Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej*: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Telefon / e-mail: ………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy matki / opiekunki prawnej*: ……………………………………………………………
imię/imiona i nazwisko ojca / opiekuna prawnego*: …………………………………………………...
Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego*: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Telefon / e-mail: ………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy ojca / opiekuna prawnego*: …………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
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3. Inne osoby dorosłe upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola (wpisać imię, nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu osób upoważnionych):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

4. Oświadczam, że:
a) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny) i potwierdzam, że wszystkie dane
zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów
związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych,
d) wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu
realizacji zadań statutowych przedszkola.

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego – podpis)

(imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego – podpis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna przy Niepublicznym Przedszkolu im. Jana Heweliusza w Potarzycy
na posiedzeniu w dniu ………………………………….. r.
a) zakwalifikowała dziecko ……………………………………………… od dnia ……………….. r.
(imię i nazwisko dziecka)

do korzystania z ………… godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
b) nie zakwalifikowała dziecka …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

z powodu …………………………………………………………………………………………… .

………………………………………
podpis przewodniczącego komisji

……………………………………
podpisy członków komisji
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