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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA dziecka do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
  
Nr 1 

 im. Janusza Korczaka  

 na rok szkolny 2018/2019 - rocznik ….. 

www.sp1sobotka.pl 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 1 

                         w Sobótce 

                              

1. Dane osobowe kandydata 
 

Proszę wypełnić literami drukowanymi 

NAZWISKO   

IMIONA 
1 2 

PESEL (w przypadku braku 

numeru PESEL proszę wpisać numer 
paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA  

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

ADRES 

ZAMELDOWANIA 

 

 

 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  

 

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
 

Proszę wypełnić literami drukowanymi 

DANE 
MATKI/OPIEKUNKI  

PRAWNEJ 

OJCA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

NAZWISKO/NAZWISKA   

IMIĘ/IMIONA   

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

  

ADRES 

ZAMELDOWANIA 

 

  

TELEFON 

KONTAKTOWY 

 

  

ADRES E-MAIL 

 
  

 

………………………   ………………………………….. ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  
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3. Wybrane placówki wg preferencji rodziców  
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 

oddziału przedszkolnego, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy placówek w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych 

PIERWSZY WYBÓR 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

 

 

 

ADRES SZKOŁY 

 

 

 

DRUGI WYBÓR 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

 

 

 

ADRES SZKOŁY 

 

 

 

 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  

 

4. Informacje dodatkowe 
Proszę wypełnić literami drukowanymi 

Godziny pobytu dziecka w 

oddziale przedszkolnym 

(możliwe od 8:00 do 

13:00) 

 

 

od godziny: …………    do godziny: ………. 

 

Czy dziecko będzie 

uczęszczało do świetlicy 

szkolnej? (możliwe od 7:00 

do 8:00 i od 13:00 do 

17:00) 

 

tak 

 

nie 
 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy:  

od godz.  …….. do godz. ………….. 

Czy dziecko będzie 

korzystało z odpłatnych 

posiłków?  Jeżeli tak – 

proszę zaznaczyć, z 

których. 

tak nie 

 

śniadanie 

 

obiad 

 

podwieczorek 

Inne ważne informacje o 

rodzinie (np. rodzice 

samotnie wychowujący 

dziecko, 

niepełnosprawność w 

rodzinie,  itp.) 

 

Czy dziecko ma jakieś 

problemy zdrowotne? Jeśli 

tak, to proszę wpisać jakie. 

 

Proszę o podanie innych 

informacji o dziecku, które 

uważają Państwo za 

ważne.  

 

 

 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  
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5. Osoby upoważnione do systematycznego odbioru dziecka                               

z przedszkola 
Imię i naziwsko Nr dowodu osobistego Stopień pokrewieństwa 

   

   

   

   
  
………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

6. Deklaracje/zobowiązania rodziców. 
Z części lekcyjnej  uczeń 

może zostać zwolniony 

przez osobę pełnoletnią po 

wcześniejszym zgłoszeniu 

tego w sekretariacie 

szkoły. 

 

 

 

 

 

(data i czytelne podpisy rodziców/prawych opiekunów) 

Wyrażam/nie wyrażam* 

zgody na publikowanie 

informacji dotyczącej 

działalności mojego 

dziecka związanej ze 

szkołą (gazetka szkolna, 

strona internetowa, itp…). 

 

 

 

 

(data i czytelne podpisy rodziców/prawych opiekunów) 

Proszę zaznaczyć znakiem 

X właściwe pole: 
       Wyrażam zgodę na 

umieszczenie nazwiska i 

imienia mojego dziecka na 

liście dzieci przyjętych do 

oddziału przedszkolnego 

przy szkole. 

       Nie wyrażam zgody na 

umieszczenie nazwiska i 

imienia mojego dziecka na 

liście dzieci przyjętych do 

oddziału przedszkolnego 

przy szkole.. ** 

 

 

 

 

 

 

(data i czytelne podpisy rodziców/prawych opiekunów) 

Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania 

postanowień statutu 

szkoły. 

 Uczestniczenia  w 

zebraniach rodziców. 

 Przestrzegania 

realizacji obowiązku 

przedszkolnego przez 

moje dziecko . 

 Niezwłocznego 

informowania szkoły 

na piśmie o zmianach 

danych osobowych, 
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danych adresowych, 

danych 

telefonicznych. 

 

 

(data i czytelne podpisy rodziców/prawych opiekunów) 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb związanych z 

zapisem dziecka do  oddziału przedszkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły, do 

którego wniosek został złożony. 
 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

7. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się i zobowiązaniu do 

dostarczenia wymaganych dokumentów:  
 akt urodzenia; 

 dokumenty zaświadczające istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (opinie, 

orzeczenia itp.); 

 postanowienia sądowe, wyroki sądu itp. (w przypadku istnienia tego typu regulacji prawnych 

dotyczących dziecka); 

 karta zgłoszenia do świetlicy (w przypadku zaznaczenia potrzeby uczęszczania przez dziecko 

na świetlicę). 

 

………………………   ………………………………….. ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  

 
 

8. Potwierdzenie woli  

Potwierdzam, moją/naszą wolę przyjęcia mojego/naszego  dziecka 

………………….………………………………………………..    do oddziału przedszkolnego przy  tutejszej  

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                                         

szkole . 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

 Jednocześnie informuję, iż  szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła  

 

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

(pełna nazwa szkoły) 
 

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

(pełny adres szkoły) 

 

………………………   ………………………………….. ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)  

 

9. Oświadczenie wnioskodawcy  
 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z  zapisem dziecka do oddziału przedszkolnego szkoły oraz  zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.). 
 

………………………   …………………………………..  ………………………………….. 
(miejscowość, data)                              (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

*niepotrzebne skreślić, ** w przypadku niewyrażenia zgody lista  będzie niejawna i dostępna wyłącznie w sekretariacie szkoły. 


