
 

Podstawa prawna:  Art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 910, poz. 1378  

oraz  z 2021 r., poz. 4) 

 

………………………………………………             

 Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

……………………………………….……….. 

…………………………………..…………… 

Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Piotrkowie Kujawski 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  

NA ROK SZKOLNY 2021/22 

 
1. Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………... 

2. Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….  

3. Nr PESEL dziecka: …………………………………………………..………………….  

4. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów dziecka:  

Mama: …………………………………………………………………….…………… 

Tata: ……………………………………………………………………....……………. 

5. Miejsce zamieszkania dziecka: ………………………………………………………......... 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów: 

 

………………………….………………………………………………………………. 

 

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

7. Numery telefonów rodziców (jeśli je posiadają): 

Mama: …………………..…….………  Tata: …………………..……………….          

 

8. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: 

                 5 godzin     8 godzin 

Pouczenie: 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 4)  

 



 

Podstawa prawna:  Art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 910, poz. 1378  

oraz  z 2021 r., poz. 4) 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że: 

Została mi udostępniona klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgodnie z wnioskiem 

oraz zgodnie z przepisami 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, zwanego dalej RODO. 

TAK NIE 

 
 

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

         /miejscowość i data/                                                                /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

Przewodniczący:   …………...…………….………… 

Członkowie:   ……………………………………. 

  …………………………..…………. 

 na posiedzeniu w dniu  ……………………………………………… 

♦ zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego w PSP w Piotrkowie Kujawskim; 

♦ nie zakwalifikowała dziecka z powodu:  

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

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

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

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

Podpis przewodniczącego Komisji :                                Podpisy członków Komisji: 
(imię, nazwisko, podpis)                                                                                                          (imię, nazwisko, podpis) 

 

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

                

……………..…………………….. 

 

 

Decyzja Dyrektora 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim w dniu ………….. podjął 

decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego od dnia  ..…………….….…… 

…………………………………….…… 


