
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                    
W BIEŻENIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Data złożenia Karty Zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego............................................ 
 

I. Informacje o dziecku: 

1. Imię i nazwisko dziecka 
 

2. Data i miejsce urodzenia 
 

3. Adres zamieszkania z kodem 
 

4. Adres zameldowania 
 

5. PESEL dziecka 
 

6. Wskazanie przedszkola kolejnego 

wyboru do którego mogłoby 

uczęszczać dziecko: 

Przedszkole w     ………………… jako drugiego wyboru 

Przedszkole w     ………………… jako trzeciego wyboru 

Przedszkole w     ………………… jako czwartego wyboru 

Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (podkreślić właściwe) 

• Pobyt w godzinach od 08.00 do 13.00 (5 godzin) 
• Pobyt w godzinach od 08.00 do 15.00 ( 7 godzin)                                                                             

II. Informacje o rodzinie dziecka 
Dane dotyczące rodziców (opiekunów)  
 

MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 
  

Miejsce zamieszkania 
  

Miejsce pracy, telefon 
  

Godziny pracy 
  

Telefon kontaktowy, adres e-mail 
  

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka - choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np.: 

dieta, alergie pokarmowe, itp. 

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

IV. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka: 
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

• przestrzegania postanowień Statutu Szkoły w Bieżeniu, 

• podawania do wiadomości oddziału przedszkolnego wszelkich zmian w podanych wyżej 

informacjach, 

• terminowego wpłacania należności za żywienie, 

• przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osobę dorosłą, 

do tego upoważnioną, 

• przyprowadzania do oddziału przedszkolnego zdrowego dziecka, 

• uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

• poinformowanie wychowawcy o rezygnacji z przedszkola.                                                                    

V. Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku 
1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

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

tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).  
2. Dane dotyczące miejsca, telefonu i czasu pracy rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu 

rodzicami w sytuacjach tego wymagających np. choroba dziecka, wypadek itp.  
3. Administratorem danych jest dyrektor szkoły, dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom 

oddziału przedszkolnego, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.                                       

 

 

 

 

 



 

VI. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

1.Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 K.K oświadczam, że udzielone przeze mnie informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym.                             

2.Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie 

internetowej szkoły, portalu społecznościowym Facebook oraz w kronice szkolnej.                                 

3. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych w karcie do 

celów związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu oraz osób upoważnionych do 

odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: DzU 

2016  poz. 922  ).  

VII. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu są brane pod        

uwagę łącznie następujące kryteria ( art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017r. poz.59). 
              Proszę o zaznaczenie  znakiem x- jeżeli dotyczy. Kryteria mają jednakową wartość. 

 Kryterium TAK 

1.  wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietność oznacza troje i więcej dzieci),  

2.  niepełnosprawność  kandydata,  

3.  niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata,  

4.  niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata,  

5.  niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata,  

6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
Uwaga: pozycje od 1 do 7 należy potwierdzić oświadczeniem.  

VIII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym.                                                                                                               

  Proszę o zaznaczenie  znakiem X- jeżeli dotyczy. 

 Kryterium TAK 

1.  oboje rodzice pracują    - 10 pkt  

2.  rodzeństwo kandydata uczęszcza do Przedszkola SPSK w Bieżeniu   - 5 pkt  

3.  kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem lub wsparciem asysty rodziny   - 

2pkt 

 

IX. Upoważnienie rodziców do przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki przez inne osoby 
(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

Upoważniam do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z oddziału przedszkolnego następujące osoby: 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

(stopień pokrewieństwa) 

telefon kontaktowy 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

X. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział dziecka w wycieczkach organizowanych 

przez oddział przedszkolny na terenie Bieżenia oraz spacerach. 
 

Zezwalam mojemu dziecku ….............................................................................na udział 
w wycieczkach i spacerach. 
Jednocześnie  informuję,  że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w 

wycieczkach i spacerach. 
W razie potrzeby zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w celu 

ratowania zdrowia lub życia. 
                                                                                                                          

XI. Wyrażam /nie wyrażam zgody na kontakty dziecka z pielęgniarką, celem sprawdzania czystości  

ciała dziecka ( podkreślić właściwe). 

                                                                                                               
                                                                                                                      

 
...............................................                                                                         ……………………………………. 
                    Data                                                                                                            Czytelny  podpis rodzica/opiekuna 

 


