
  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora Przedszkola nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie  z dnia 8 lutego 2022 r.

Data przyjęcia wniosku:…………………… 

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO WĘGRÓW
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami).

Proszę  o  przyjęcie  dziecka  do  miejskiego  przedszkola  według  wskazanej  przeze  mnie
kolejności wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Deklarowany czas  dziennego  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  –  od  godz.  ……  do  godz.  …....
( z dokładnością do 0,5 godz. )

Nazwa Przedszkola Adres

1.

2.

3.

DANE DZIECKA

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Nr 
PESEL
*

* w przypadku braku nr PESEL -seria i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres miejsca zamieszkania



DANE RODZICÓW
(opiekunów prawnych) Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny

Imię i Nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej 
(e-mail)

Numer telefonu do kontaktu

Do wniosku dołączam* / nie dołączam* dokumenty (oświadczenia) potwierdzające spełnienie
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. …..........................................................................................................................

2. ….........................................................................................................................

3. …........................................................................................................................

4. ….........................................................................................................................

5. ….........................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………..                     …………………………..                    ……………………
           data                                          podpis matki/opiekuna prawnego                podpis ojca/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych
w  niniejszym  wniosku  o  przyjęcie  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji
do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia
25  maja  2018r.  o  ochronie  danych  osobowych  ( Dz.U.  z  2019  poz.  1781)  oraz  zgodnie
z  Rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”

Administratorem  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Przedszkola  nr  2  „Pod  Słoneczkiem”  ,
ul. 11 Listopada 1, 07-100 Węgrów, tel. 25 792 43 52, e-mail: podsloneczkiem@wp.pl.

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych oraz
ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

.…………………                     …………………………..                  ………………………
           data                                        podpis matki/opiekuna prawnego                  podpis ojca/opiekuna prawnego

* - niewłaściwe skreślić


