
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Zaklikowa nr  5 /2019  z dnia 18 stycznia 2019 r. 

 

………………………………………….. 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata) 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
(Adres do korespondencji)                                              

                                                                         

Pani/Pan 

Ewa Kołtyś 

Dyrektor 

Publicznego Przedszkola  

w Zespole Szkół w Zdziechowicach 

Zdziechowice Drugie 212, 37-470 Zaklików 
(Nazwa i adres przedszkola) 

 

ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA 

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata, w przypadku 

braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

Opiekuna  

5. 
Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów) i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer 

mieszkania 

 

6. 

Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów) kandydata 

/gdy rodzice (opiekunowie) mają różne 

adresy/ 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer 

mieszkania 

 

7. 

Adres poczty 

elektronicznej  

i numery 

telefonów 

rodziców 

(opiekunów) 

kandydata, o ile  

je posiadają 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Opiekuna 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 



 

Do wniosku załączam: 

/proszę zakreślić wybraną odpowiedź/ 

 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

Tak   Nie 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata. 

Tak   Nie 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata. 

Tak   Nie 

4. Orzeczenia o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata. 

Tak   Nie 

5. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata. 

Tak   Nie 

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie. 

Tak   Nie 

7.  Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą. 

Tak   Nie 

8. Oświadczenie że oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym. 

Tak   Nie 

9. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. 

Tak   Nie 

10. Oświadczenie o zamieszkiwaniu i rozliczaniu podatku dochodowego w Gminie Zaklików. 

Tak   Nie 

 

 

Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia: 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na zbieranie  

i przetwarzanie informacji dotyczących wyżej wymienionych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do 

szkoły. Powyższe informacje podaję dobrowolnie, poinformowano mnie (zgodnie z treścią Rozporządzenia PE i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), że administratorem danych będzie Zespół Szkół w 

Zdziechowicach, Zdziechowice Drugie 212, 37-470 Zaklików, i że dane te będą wykorzystywane tylko w celu 

sprawniejszego kontaktu z rodzicami. Poinformowano mnie również o możliwości wglądu, usunięcia oraz 

poprawiania moich danych osobowych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz ich usunięcia. Więcej informacji w siedzibie Administratora. 

 Zobowiązuję się do podania każdorazowej zmiany adresu zamieszkania oraz numeru telefonu 

kontaktowego. 

 

…………...…………                                                  …………....….........…………………………. 
  (data)                                                                            (czytelny podpis rodziców/opiekunów kandydata) 

 


