
                                    
                                                 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ  

 ROK SZKOLNY 2020/2021          

I. Dane o dziecku  

☺ Imię i nazwisko dziecka .........................................................       

☺  Data urodzenia .................................miejsce  ur...............................................☺ wiek.............. 

     PESEL………………………………. 

☺ Miejsce zamieszkania:……………… ………..……………………        rola ……………… 

☺ Szkołą rejonową dla dziecka jest ………………………………………………………… 

II. Dane o rodzinie 
☺Rodzina:  pełna, niepełna. Inna sytuacja . ......................dziecko przebywa (adres) ………................ 

☺Rodzice, (opiekunowie):  Ojciec (opiekun)                                    matka (opiekunka) 

- imię i nazwisko          .................................................                .............................................. 

 -miejsce pracy             ….............................................                …........................................... 

☺Rodzeństwo (imię i nazwisko)   …................................................................................... 

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

☺.Telefon kontaktowy:……….………….................... 

☺ Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka  

w przedszkolu:………………………………………………………………………………………….. 

☺ Sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola: dowożenie, doprowadzanie. 

☺ Pod czyją opieką: …........................................................................ 

☺ Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie WWRD:  tak / nie 

☺ inne istotne cechy dziecka ( p. nadpobudliwość, nieśmiałość, skłonność do płaczu, wady wymowy, wady 

wzroku itp.) ….............................................................................................. 

☺ DZIECKO SPOZA GMINY:    TAK    /    NIE 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ustawowe: 

Wielodzietność rodziny kandydata tak nie 

Niepełnosprawność kandydata tak nie 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  tak nie 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  tak nie 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  tak nie 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie tak nie 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą tak nie 

KRYTERIA PRZYJĘĆ dodatkowe: 

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 

– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 
tak nie 

dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą  
tak nie 

deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin  tak nie 

III  . Deklaracja rodziców / prawnych opiekunów – zajęcia  dodatkowe dla dziecka 

Uczestnictwo dziecka w zajęciach wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, w czasie wykraczającym poza 5 godzin dziennie. Godziny realizacji podstawy 

programowej wydłużone są o czas realizacji zajęć dodatkowych. 

Tak*  Nie  

Język angielski  tak nie 

Religia tak nie 

Logopedia  tak nie 

Taniec – płatny  tak nie 

Rytmika  tak nie 

Koła zainteresowań: plastyczne, gra w szachy itp.  tak nie 
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Teatrzyki i imprezy okolicznościowe, wycieczki itp.  tak nie 

Robotyka – płatna  tak nie 

 

Składam deklarację, że od 1 września roku szkolnego 2020/2021 moja córka/ mój syn będzie korzystać 

usług przedszkola codziennie przez: 

7.30 - 12.30 …… 5 godzin w tym posiłki: śniadanie + obiad (podstawa programowa) 

7.30 - 13.30 …… 6 godzin w tym posiłki: śniadanie + obiad  

7.30 - 14.30 …… 7 godzin w tym posiłki: śniadanie + obiad   

7.30 - 15.30 …… 8 godzin w tym posiłki: śniadanie + obiad  + podwieczorek 

7.30 - 16.30 …… 9 godzin w tym posiłki: śniadanie + obiad +  podwieczorek 

 

Lub  od 7.00- do ……. 

 

IV . OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się do: 

- regularnego uiszczania - zgodnie z aktualnymi uchwałami Rady  Gminy i dyrekcji przedszkola należnych  opłat 

z tytułu korzystania dziecka z przedszkola, 

- przyprowadzania i  odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę dorosłą zgłoszoną 

na piśmie nauczycielce,  

- przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, 

- przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

- aktywnego włączenia się w działalność przedszkola, 

- powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na 

koniec miesiąca.  

-  

  V . Decyzja rodziców/opiekunów 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka z zajęć w przedszkolu, imprez przedszkolnych i 

środowiskowych oraz konkursów, w prasie lokalnej, regionalnej i w serwisie internetowym przedszkola 

w ramach promocji przedszkola. 

 

Tak / Nie 

Wyrażam zgodę, na kontrolę czystości głowy dziecka, zapewniając dyskrecję i poszanowanie godności 

dziecka. 

 

Tak / Nie 

Wyrażam zgodę na diagnostyczno-pedagogiczne badania dziecka prowadzone przez wychowawcę grupy, 

wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

Tak / Nie 

Wyrażam zgodę na wstępne badania logopedyczne i pomoc logopedyczną. Tak / Nie 

 
 W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę 

na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych, rekrutacyjnych oraz  w sprawach związanych z 

opieką przedszkolną.  

 Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.  

 Świadoma(my) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że 

przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie  informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Bystra Podh., dnia ....................                                                                   
                                                                                                             ........................................................................... 
                                                                                                                                              podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

 

 

VI. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej  

Komisja Rekrutacyjna działając na podstawie regulaminu rekrutacji dzieci na posiedzeniu w dniu..................................... 

postanawia:   Dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola:  TAK--------NIE  

1. Przewodniczący Komisji:       …………………………………… 

2. Członek komisji     ……………………………… 

3. Członek komisji            …………………………………… 

Decyzja o przyjęciu dziecka przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej   
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Klauzula informacyjna dla rodzica / prawnego opiekuna 

Na podstawie 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 danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkolu Publiczne w Bystrej Podhalańskiej reprezentowane 

przez Dyrektora  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

• Realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – 

Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku- o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji, na podstawie art.6 ust 1 lit. C, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

• Podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku 

przedszkola, na podstawie art.6 ust. 1 lit. A, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana 

dziecka będzie: 

• a) Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej 

• b) organy nadzoru, 

• c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją 

pracy przedszkola, 

• d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki  i wychowania, 

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami. 

 

…………………………………………………. 

(podpis) 


