
ZAŁĄCZNIK nr 2 
do Procedury rekrutacyjnej 

Zespołu Szkół w Damnicy 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10.03.2014r. – 21.03.2014r. 
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNICY 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  

PRZEDSZKOLA „LEŚNY LUDEK” W DAMNICY 

 

DANE DZIECKA: 

imię 
 

 
nazwisko  

drugie imię 
 

 
data i miejsce 

urodzenia   

PESEL        
 

 
   

miejsce 

zamieszkania 
 

ulica i 

numer 

domu 

 

kod 

pocztowy 
 

 

ZGŁOSZENIE DO: (przy właściwym wstawić x) 

grupy „0”  na 5 godzin dziennie 

grupy 

przedszkolnej 
 

na 5  6  7  8  9  10  

godzin dziennie 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

imię i nazwisko 

matki 

 

 

telefon 

kontaktowy 
 

imię i nazwisko 

ojca 
 

telefon 

kontaktowy 
 

miejsce 

zamieszkania 
 

ulica i numer 

domu 
 

kod  

pocztowy 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU: 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PLACÓWKACH DRUGIEGO WYBORU: 

1.  

2.  

 

Proszę wpisać przedszkola, do których Państwo ewentualnie złożą dodatkowo podania o przyjęcie dziecka. 



 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW DZIECKA: 

I. Oświadczam, że: (przy właściwym wstawić x) 

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie), 

dziecko jest niepełnosprawne, 

jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne, 

dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych,  

rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne, 

jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko, 

dziecko objęte jest pieczą zastępczą. 

II. Informacje dodatkowe: (przy właściwym wstawić x) 

przynajmniej jedno z rodziców dziecka pracuje na terenie gminy Damnica, 

oboje rodzice dziecka pracują.  

III. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka  z przedszkola.                    

W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 ze 

zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie  i wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz 

w sprawach związanych z opieką przedszkolną, a także na publikowanie wizerunku i wytworów 

mojego dziecka. O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em 

pouczona/y. Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. Na prośbę dyrektora przedszkola przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające 

sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka. 

 

…………………………………               ………………………………………… 
                 miejscowość i data                                                               podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………. 

kwalifikuje dziecko do przedszkola, 

nie kwalifikuje dziecka do przedszkola z powodu (uzasadnienie odmowy przyjęcia): ……... 

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

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

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

II. Komisja rekrutacyjna ostatecznie 

1) przyjmuje dziecko od dnia  ……………………….. do korzystania z bezpłatnej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w ……………………………………………….. 

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

oraz do korzystania z dodatkowych (płatnych) …… godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

2) nie przyjmuje dziecka do przedszkola z powodu (uzasadnienie): …………………………… 

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

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

Podpis członków komisji: 
 

1. ………………… 2. ……………… 3. …………………. 4. …………….... 5. ……..………. 


