Załącznik nr 2
do regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Porębie Radlnej
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Porębie Radlnej na rok szkolny 20…../20….
Dane dziecka
Dane osobowe dziecka:

PESEL

1

Imię

Data urodzenia
-

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka:
Ulica

Nr domu/ lokalu

Kod pocztowy
-

Miejscowość

Adres zameldowania dziecka ( jeżeli inny niż adres zamieszkania):
Ulica

Nr domu/ lokalu

Kod pocztowy
-

Miejscowość

Informacje dodatkowe:
Informacje o dziecku:
Dziecko rodzica/ opiekuna samotnie je wychowującego
Dziecko rodziców/ opiekunów niepełnosprawnych
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Dziecko w rodzinie zastępczej
Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego)
Dziecko rodziców obojga pracujących lub pobierających naukę w systemie stacjonarnym
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną

1

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.

Liczba dzieci w rodzinie:
Inne informacje o dziecku ( np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno –
pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.):

Pobyt dziecka w placówce:
Obiad ( „TAK” lub „NIE”)
Dane rodziców/ opiekunów prawnych:
Dane matki/opiekunki prawnej dziecka:

Dane ojca/opiekuna prawnego dziecka:

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki/opiekunki:
Ulica
domu/lokalu

Kod pocztowy

Adres zamieszkania ojca/opiekuna:

Nr domu/lokalu

Miejscowość

-

Ulica

Nr

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Oświadczam, że:
- dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
- niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z rekrutacją do przedszkola zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) informujemy,
że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej.
Przyjęcie wniosku przez dyrektora
(data i podpis)

Podpisy rodziców/opiekunów

