
  

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 „EKOLUDKI”  W EŁKU NA 
OKRES 1 LIPIEC- 6 SIERPIEŃ 2021 

 

 

1. DANE O DZIECKU I RODZINIE   (należy wypełnić pismem drukowanym) 
Imię (imiona) 
i nazwisko dziecka  

 

Data urodzenia dziecka  

Grupa do której dziecko uczęszcza w 
roku szkolnym 2020/2021 
 

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka  
 

 
Miejscowość:  …………………………..…..…                 Gmina:  ……………..…….…………. 
 

Ulica. ……………………………………………………………………………… nr ………….../…..……… 

Imiona i nazwiska rodziców  dziecka   

matki ojca 
  

Adres miejsca zamieszkania rodziców 
dziecka (miejscowość, ulica, gmina)                   
                                     

 
 
 

 

Adres poczty elektronicznej rodziców 
dziecka  

  

Nr telefonu rodziców  dziecka  
  

Deklaruję uczęszczanie dziecka do 
placówki w okresie lipiec- sierpień  

 
           od…………………………………..do………………………………………….. 

 
 
3. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA, DIETY itp.: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZYNIESIENIA WYPRAWKI DZIECKU: 
- dzieci z grup trzylatków to grupy leżakujące, prosimy o przyniesienie pościeli,  
- wyprawka: kolorowanka, zeszyt, blok, kredki, klej, wycinanki, chusteczki (duża paczka), ręcznik 
papierowy, zmienne obuwie oraz odzież na zmianę (zgodnie z potrzebami i uznaniem rodziców), 
- czapki na głowę zabezpieczające przed działaniami promieniami słonecznymi, 
- należy wszystko podpisać!!! 
 
5. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka: 
 
Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Stopień pokrewieństwa  Numer telefonu 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



  

 
 
 
                                                                 Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)      ………………………………….………………… 
 
Data …………………………2021r.                Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………… 
 
 

7. WYMAGANE DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW DZIECKA               
(jako obowiązkowe do wypełnienia i podpisu). 

 

□ Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem 
świadoma/y/  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 
 
                                                                Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)      ………………………………….………………… 
 
Data …………………………2021r.                Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………… 

□ Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Przedszkola o zmianach sytuacji prawnej 
dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do 
przedszkola. 
 
Data …………………………2021r.                Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)                 
                                                                                                                                                                         ………………………………….………………… 
 
                                                                 Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………… 

□ Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 
Data …………………………2021 r.                Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)        
                                                                                                                                                                      ………………………………….………………… 
 

                                                        Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………. 
 

□ Jestem świadomy obowiązujących nadal w przedszkolu obostrzeń oraz procedur 
wynikających z reżimu sanitarnego  
 
Data …………………………2021r.                Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)                 
                                                                                                                                                                         ………………………………….………………… 
 
                                                                 Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………… 
 


