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Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkolal
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej (podać numer i adres)
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Placówki kolejnych preferencji
dla dziecka
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Adres zamieszkania rodzica* (matki)
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Adres zamieszkania rodzica' (ojca)
Ueżeli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Adres e-mail - jeżeli posiada'"
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" Rodzic - należy pnez to rczumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępcą nad dzieckiem_
"" W pzypadku braku telefonu/adresu pocay elektronicznej należy wpisać "nie posiadam"-

OŚWiadczam,żezgodniezań. 150ust.2ustawy-Prawooświatowe zdniallgrudnia2016r.(Dz.U. z2021 poz. 1082zpóżn,zm.)doniniejszegowniosku
dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterióvl określonych w dokumencie ,Zalącznik do wniosku - informac,ia o spełnianiu
kryterióW'.

Oświadczam, że daae przedlożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez PaniątPana przedszkole l wyboru (szkołalzespół
szkOł/zespol szkolno-przedszkolny), W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole l wyboru.
Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez PaniąlPana we wniosku o przyjęcir: dziecka do przedszkola jednostki oświatowe, KIauzula
informacyjna RoDo znajduje się w zakładce'lnformatol'pod nazwą wybranej przezPaniąPana jednosiki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub
w siedzibie jednostki oświatońej.

Podpis rodzica (matki} Podpis rodzica (ojca)
Data przyjęcia wniosku

lwvpełnia placówka


