WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NR 41 SIÓSTR AUGUSTIANEK
W KRAKOWIE PRZY UL. PIEKARSKIEJ 7A NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

I. Informacje ogólne:
Imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................
Adres zamieszkania .....................................................................................................................
Adres zameldowania...............................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................
Numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………………………………………………………
Data i miejsce Chrztu św. ………………………………………………………………………...…
II. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych
Matka /opiekunka dziecka:
Imię......................................................................
Nazwisko.............................................................
Stanowisko i miejsce pracy
..............................................................................
…………………………………………………..
Tel. ……………………………………………...
Adres e-mail…………………………………….

Ojciec /opiekun dziecka:
Imię......................................................................
Nazwisko.............................................................
Stanowisko i miejsce pracy
………………………………………………….
………………………………………………….
Tel. ……………………………………………..
Adres e-mail……………………………………

III. Pełnoletnie osoby upoważnione do odbioru dziecka, zapewniające dziecku bezpieczeństwo
…………………………………………………………………………………………………..…..………
………………………………………………………………………………………..……..………………
……………………………………………………………………………………………………………....
O dodatkowej osobie upoważnionej do odbioru dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych
po 1 września 2022 r., należy powiadomić dyrektora przedszkola i nauczycielki w grupie wiekowej.
IV. Rodzeństwo dziecka (proszę podać imiona i daty urodzenia)
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………...
V. Informacje o stanie zdrowia dziecka – wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych
wydane w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego – i inne uwagi
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
VI. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych)
1. ……………………………………………………………………………………l….
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..

VII. Do WNIOSKU dołącza się: (zaznaczyć krzyżykiem, jeśli jest dołączone)
o Oświadczenie o wielodzietności rodziny
o Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka
o Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dziecka bądź rodzica, bądź
rodzeństwa)
o Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację bądź oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka
o Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
VIII. Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godziny ………….. do godziny ………….
IX. Zobowiązuję się:
- podawać do wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach
- zapoznać się z regulaminem przedszkola i stosować się do zawartych tam postanowień
Biorąc pod uwagę katolicki charakter wychowania w przedszkolu oświadczam, że pragnę, by moje
dziecko było formowane w duchu chrześcijańskich wartości oraz zobowiązuję się do współpracy
w religijnym wychowaniu dziecka.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek w Krakowie danych osobowych
mojego dziecka oraz naszych jako jego prawnych opiekunów w zakresie działalności Przedszkola,
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

(Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu jej realizacji;
w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością takich jak dochodzenie roszczeń;
gdy jest
to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez
okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Przedszkola, na czas zgodny
z obowiązującymi przepisami. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest wyłącznie Administrator oraz podmioty powiązane zgodnie z w/w ustawami).

Podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych: ......................................................................................................
Kraków, dnia ...................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE:

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………. 2022 r.
 zakwalifikowała dziecko do w/w przedszkola - ilość uzyskanych punktów …………
 nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………………………
ilość uzyskanych punktów…………….
Podpis przewodniczącego komisji:
Podpisy członków komisji:
Kraków, dnia ................................

