
Wniosek  

o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  

w 

Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach 

                                         

na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Nazwisko i imię dziecka .................................................................................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................... 

 

3. Nr pesel dziecka  

 

 

4. Nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania …………………………………………………  

 

................................................................................................................................................................ 

 

5. Adres  zameldowania  dziecka …………………………………………………...……….……….. 

 

6. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………......... 

 

telefon kontaktowy ................................................................................................................................ 

 

6. Miejsce pracy matki, telefon, e-mail ................................................................................................. 

stanowisko.............................................................................................................................................. 

7. Miejsce pracy ojca, telefon, e-mail .................................................................................................... 

stanowisko..............................................................................................................................................

8.  Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola    od godz.  .............. do godz.  ................................. 

z 2 posiłkami *                    z 3 posiłkami *                  bez posiłków* 

* niepotrzebne skreślić 

 

9. Informacje o dziecku  

- stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne) 

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

................................................................................................................................................................  

stopień samodzielności dziecka: 

czy potrafi samodzielnie jeść ? ………………………………………………...……………….... 

czy potrafi korzystać z toalety ? ………………………………………......................................... 

czy ubiera się samodzielnie ? ……………………………………………………………………. 

czy komunikuje potrzeby dorosłym ? ………………………………………………………….… 

 

           



 

 10. Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola  (osoby niewpisane tutaj będą 

musiały posiadać upoważnienie od rodziców do odbioru dziecka): 

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

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

 

  

 

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

              Data                                                                                   Podpis rodzica 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej. 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

3. Uczestnictwa w zebraniach dla rodziców oraz zapoznawania się z informacjami 

umieszczonymi na tablicy ogłoszeń. 

4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

upoważnioną do odbierania w wyznaczonych godzinach. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora strony internetowej  

www.zpotrawniki.edupage.org wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w pracy konkursowej, 

podczas zabaw, zajęć i uroczystości przedszkolnych (art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i 

pracach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz.631              z póź.zm.) 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie              i 

udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w systemie informatycznym 

Zespołu w celu przeprowadzania procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności wychowawczo-

opiekuńczej Przedszkola Samorządowego w Trawnikach. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

1997 r. nr 133, poz.833 z póź.zm.). 

 

 

..................................................................... 

     podpis Rodzica  

 


