
Pieczęć placówki 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny …………../……………..                                                                                                            
Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych 

 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm). 

      
Część  A 

     PODSTAWOWE  DANE  O  DZIECKU 

Nazwisko i imiona : 

Data i miejsce urodzenia: Nr PESEL: 

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

            

ADRES  ZAMELDOWANIA  DZIECKA  ( wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania ) 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

            

Część  B 
     DANE   RODZICÓW  /  OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię 

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

            

Nazwa i adres zakładu pracy Telefon Telefon prywatny 

      

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię 

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

            

Nazwa i adres zakładu pracy  Telefon Telefon prywatny 

      
 
 
 
 



Część  C 
     

      Dodatkowe informacje o dziecku, np. alergie, przewlekłe choroby, zalecone przez lekarza diety, zaświadczenia o leczeniu 
w poradniach specjalistycznych, przeciwwskazania do określonej aktywności, itp..: 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Pouczenie 

     

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.. 233 kodeksu karnego, stwierdzam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we 
wniosku. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na 
wykorzystanie moich danych w celach statystycznych, w sprawach związanych z opieką w szkole i dla prawidłowego przeprowadzenia 
rekrutacji do szkoły zgodnie ze statutem. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. 
 
Oświadczam, że: 
 
Wyrażam bezterminową zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
zajęć i uroczystości organizowanych przez szkołę oraz prac wykonanych przez nie podczas uczestnictwa w zajęciach 
edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej oraz w celu informacji i promocji szkoły ( zgodnie z Ustawą z dnia 
 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 1994r nr 24 poz. 83 ze zmianami) 
 
 
 
 
 

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

           (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 


