
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Godowej 
na rok szkolny 2014/2015 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola od dnia .................................................... 
 

Dane dziecka 
PESEL 

           
 
 
 

Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  
 

Adres zamieszkania dziecka 
 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod 
pocztowy 

 Miejscowość  

 
 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 

 Dane matki / opiekuna prawnego Dane ojca / opiekuna prawnego 

Imię   

Nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail    

 

 
Adres zamieszkania matki / 

opiekuna prawnego 
Adres zamieszkania ojca / 

opiekuna prawnego 

Ulica, nr domu, nr lokalu   

Kod pocztowy, miejscowość   
 

Informacje o zatrudnieniu 
 

 
Zakład pracy matki / opiekuna 

prawnego 
Zakład pracy ojca /opiekuna 

prawnego 

Nazwa zakładu pracy 
 
 
 

 

Ulica, nr domu, nr lokalu   

Kod pocztowy, miejscowość   

 
Potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy matki 
zaświadczenie z zakładu pracy lub pieczęć i podpis 

upoważnionego pracownika 
 /dotyczy rodziców dzieci z rocznika 2010 i 2011/ 

Potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy ojca 
zaświadczenie z zakładu pracy lub pieczęć  

i podpis upoważnionego pracownika 
 /dotyczy rodziców dzieci z rocznika 2010 i 2011/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Pobyt dziecka w przedszkolu: 

5 godzin dziennie bez wyżywienia 

/dotyczy dzieci z rocznika 2009 i urodzone od 
01.07.2008 r. do 31 grudnia 2008 r./ 

 
7 godzin dziennie z wyżywieniem 

/dotyczy dzieci z roczników 2008-2011/ 

 

8 godzin dziennie z wyżywieniem 
/dotyczy dzieci z roczników 2008-2011/ 

 
 

9 godzin dziennie z wyżywieniem 
/dotyczy dzieci z roczników 2008-2011/ 
Obecnie ten wariant jest nie możliwy do 
zrealizowania. Badamy zainteresowania 

i potrzeby rodziców. 

 

 
 

Sugestie i potrzeby rodzica związane z organizacją i pracą przedszkola 

 

 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia 
potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie „Zasady przyjęć dzieci do Przedszkola 
Publicznego w Godowej na rok szkolny 2014/2015”. 
 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z 
wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz organowi 
założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie 
związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te przedmioty. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi 
prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie przedszkola. 
 
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 
deklaracji. 

 
 
 

Godowa, dnia ............................                                      ........................................................... 
        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 

 
Data przyjęcia wniosku 
      (wypełnia placówka) 
 

 

 


