
Zał. Nr 2 

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA „GWIAZDKOWE WZGÓRZE”  

w ZESPOLE SZKÓŁ we FROMBORKU 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

  

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

 

PESEL                                          Imię                      Drugie imię               Nazwisko 

                 

 

Data urodzenia                            Miejsce urodzenia 

    -   -     

 

Adres zameldowania dziecka 

 

 Ulica                                                                                   Nr domu                   Nr lokalu 

     

 

Kod pocztowy                  Miejscowość                                                     Telefon domowy 

  -        

 

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania 

 

 Ulica                                                                                   Nr domu                   Nr lokalu 

     

 

Kod pocztowy                  Miejscowość                                                     Telefon domowy 

  -        

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane Matki / opiekunki Ojca / opiekuna 

Imię   

 

Nazwisko   

 

Adres 

zamieszkania 
  

 

Telefon 

kontaktowy 
  

 

Adres e-mail: 

 
  

 



Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie 

odpowiednich kryteriów: (zaznaczyć „X” załączane dokumenty) 

Lp. Rodzaj zaświadczenia Zaznaczyć 

załączone 

X 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)  

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność 

dziecka  
rodzeństwa  

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) 

dziecka  
rodzeństwa  
matki  
ojca  

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) 

 

6. Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzenia działalności 

gospodarczej lub oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie 

dziennym 

matki  

ojca  

7. Oświadczenie o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym samym 

przedszkolu przez rodzeństwo dziecka lub rodzeństwo dziecka uczęszczało do 

przedszkola w poprzednim roku szkolnym 

 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. (art. 150 ust. 6 

Prawo oświatowe.) 

  

    ……………………………………                                          …………………………………… 

(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                       (data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami art.13 ust.1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

dostępne są w sekretariacie Zespołu Szkół we Fromborku. 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych 

osobowych umieszczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola zgodnie z wymogami 

art.143 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

 

 

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

(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                       (data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 


