
..........................................                                                                                                
(pieczęć przedszkola)                                                                                                                                                  

    
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 
 

 

 

Proszę o przyjęcie ............................................................................................... ur. ..........................................

    (imię i nazwisko dziecka) 

           

numer PESEL dziecka  

w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość dziecka: ……………………………………………………………………………………… 

do Przedszkola Specjalnego w Dębicy na ........................... godzin dziennie i ........................... posiłki 

od dnia ........................... 

Adres zamieszkania dziecka: ................................................................................................................................. 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) 

 

I. Dane matki/opiekunki prawnej dziecka                                                                           

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................................... 
     (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) 

Telefon do kontaktu: ..........................................................................................................  

Adres e-mail: ............................................................................................................................................................... 

 

II. Dane ojca/opiekuna prawnego dziecka                                                                        

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................................                  
    (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) 

Telefon do kontaktu: ..........................................................................................................  

Adres e-mail: ............................................................................................................................................................... 
 

 

Dębica, dnia .................................             …...............................................         ...….….....................................                                                                                                                                        
         podpis matki/opiekunki prawnej             podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie 

dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, zalecenia dietetyczne, ewentualne potrzeby specjalne, itp.) 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  

 

 

Dębica, dnia ....................................        ..................................................          ..................................................               
                     podpis matki/opiekunki prawnej               podpis ojca/opiekuna prawnego 

 



 

IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w  roku szkolnym 2022/2023 

w godzinach .......................... i zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia 

dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

 Dębica, dnia ................................           ................................................       .…...…….......................................                                                                                        
                      podpis matki/opiekunki prawnej        podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne 

upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.  

 

Dębica, dnia ..................................            ..............................................          ….............................................. 
                                                                                    podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
Administratorem danych osobowych kandydata i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Specjalne w Dębicy ul. Parkowa 

1A 39-200 Dębica, e-mail: zss-debica@oswiata.org.pl Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor.odo@onet.pl. Dane będą 

wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz wykonania ciążących na nas 

obowiązkach prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Natomiast dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych są przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podane dane mogą być przekazywane odbiorcom: podmiotom 

współpracującym z placówką oświatową w celu realizacji ww. obowiązków, podmiotom IT u Administratora, organom kontroli. 
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają 

profilowaniu. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu. 

 

Dębica, dnia ...................................        …..............................................        ................................................ 
                podpis matki/opiekunki prawnej          podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Karta wpłynęła dnia: ................................... 2022 r.           …...............................................................  
                    podpis osoby przyjmującej kartę 

 

 

VII. Decyzja Dyrektora  

Dyrektor przyjął dziecko/odmówił przyjęcia dziecka* do Przedszkola Specjalnego w Dębicy na 

................ godzin pobytu dziennie i .......... posiłki od dnia ........................................ r. 

 

 

                                                                                                    …....................................................... 
                                                                                                                                                    podpisy i pieczęć Dyrektora 

 

* -niewłaściwe skreślić 

mailto:zss-debica@oswiata.org.pl

