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WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA 

W TARNÓWCE  NA  ROK SZKOLNY 2022/2023 

                                                             Proszę o przyjęcie do przedszkola   

  
L.p 

Nazwa i adres placówki  Numeracja  
preferencji 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka  

1 Zespół Szkół w Tarnówce 
Publiczne Przedszkole w 
Tarnówce 

 Powyżej 5 godzin  Do 5 godzin 

  

 

                                KWESTIONARIUSZ  DANYCH  OSOBOWYCH DZIECKA  

Dane osobowe dziecka: 

Imię   Drugie imię: 

Nazwisko  

Pesel  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia:  

 

Adres  zamieszkania  dziecka 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania   

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina   Powiat  

 

KWESTIONARIUSZ  DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

         Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Imię  Nazwisko  

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina   Powiat  

Telefon:  Adres e-mail:  

              Miejsce zatrudnienia: 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon kontaktowy  

 

         Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego 

Imię  Nazwisko  

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod  pocztowy   Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Telefon kontaktowy Adres e-maila:  

        Miejsce  zatrudnienia : 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon kontaktowy  
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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

         Kryteria  postępowania rekrutacyjnego  
( art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2021r. poz. 1082 ) 

 

 Zaznacz właściwe  

     ( x) 

1  

Wielodzietność rodziny kandydata  

 

 

2 Niepełnosprawność kandydata  

(załącznik:  orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności )  

 

 

3  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

 

4  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 

5  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

 

6  

Samotne wychowywania kandydata w rodzinie  

 

7  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 

                                           INFORMACJE O DZIECKU  

Informacje o stanie  zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka  w przedszkolu. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pouczenia  

 
Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/świadom 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

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

( data)                                            ( podpis matki/prawnej opiekunki)             ( podpis  ojca/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we  

wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz  organizacją 

pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych o ochronie danych 

osobowych  (  tj. z dnia 30 sierpnia 2019  ( Dz U z 2019, poz.1781) 

  

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

 data podpis matki/opiekunki prawnej                                                                         podpis ojca/opiekuna prawnego  
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                                UWAGA!  

 

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć osobiście w  

sekretariacie Zespołu Szkół w Tarnówce. 

 

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

 

 

 


