Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola „Zdolna Ferajna”

Śrem, ul. Kilińskiego 10
rok szkolny 2017/2018

I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię

Drugie imię

Nazwisko
Pesel
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

II. Pozostałe informacje o kandydacie
Adres zamieszkania kandydata
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

Dodatkowe informacje o kandydacie
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Numer orzeczenia

Numery pesel rodzeństwa
Oczekiwany czas pobytu dziecka w przedszkolu

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów
Opiekun prawny 1

Opiekun prawny 2

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Stopień pokr.
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

IV. Oświadczenie dotyczące treści wniosku
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązana/ny
potwierdzić wolę korzystania z usług placówki najpóźniej do dnia 15.08.2017.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.

………………………………….......
podpis rodzica/opiekuna

i/lub

………………………………......…..
podpis rodzica/opiekuna

V. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662.) administratorem danych jest placówka, do której kierowany jest
niniejszy wniosek, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawę prawna przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182ni 1662) w związku z art.20s., 20t., 20z.
i 20 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. Zm.)
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572, z póż. zm.) Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia
do pierwszeństwa w kwalifikacji.

………………………………….......
podpis rodzica/opiekuna

i/lub

………………………………......…..
podpis rodzica/opiekuna

