
 
 

PIERWSZE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Wniosek o przyjęcie 
do Pierwszego Przedszkola Integracyjnego 

na rok szkolny ………./……….. 
 
 
 
DANE KANDYDATA: 
 
Nazwisko:____________________________________ Imiona: _______________________  
 
Data i miejsce urodzenia dziecka   _______________________________________________ 
 
PESEL_________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania      ________________________________________________________ 
 
Adres zameldowania   _________________________________________________________ 
Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TAK NIE * 
 
 
DANE RODZICÓW/Prawnych OPIEKUNÓW 
 

Dane osobowe Matka/Opiekunka Ojciec/Opiekun 
 

Nazwisko    
Imiona   
Adres zamieszkania  
 

  

Adres do korespondencji  
 

  

Telefon    
e-mail    

Imię, nazwisko i telefon osoby dodatkowej do kontaktu: 
 
 
 
 
 
Informacje o stanie zdrowia dziecka: 
Dieta – jaka? 
___________________________________________________________________________ 
Alergie 
___________________________________________________________________________ 
Aktualny stan zdrowia 
___________________________________________________________________________ 
Czy dziecko często choruje? Na co? 
___________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informacje o poziomie funkcjonowania dziecka: 
 
Samodzielność (proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa 
dziecko): 
 Potrafi samo si ubra 
 Ubiera si z niewielk pomoc osób dorosych 
 Wymaga pomocy przy ubieraniu 
 Samo radzi sobie z jedzeniem 
 Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu 
 Trzeba je karmi 
 Pamita o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo 
 Zgasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójciu do toalety 
 Trzeba je pilnowa, bo zapomina o zgaszaniu potrzeb fizjologicznych 
 Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 
 
Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola? Jeśli tak, to gdzie uczęszczało i 
przez jaki czas? 
___________________________________________________________________________ 
 
Niniejszym oświadczamy, że: 
1.  Zobowiązujemy się do bezzwłocznego, nie później niż w terminie siedmiu dni- pisemnego 
zawiadomienia o każdej zmianie 
powyższych danych. 
2. Oświadczenie o przetwarzaniu przez Przedszkole danych osobowych 
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez  Pierwsze Przedszkole 
Integracyjne w Pucku, z siedzibą  przy ul. Wejherowska 32a/Wałowa 10a 84- 100 Puck, moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w niniejszym wniosku – w celach 
związanych  z rekrutacją. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, a także prawie ich poprawiania i kontroli, 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, do usunięcia danych osobowych                                     
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 (zgodnie z Rozporządzeniem 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.) 
Przyjmuję do wiadomości, iż 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, 
administratorem danych jest przedszkole, dyrektor do którego kierowany jest niniejszy wniosek,                     
a którego pełna nazwa i adres jest wskazany powyżej. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu 
rekrutacyjnym  nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,                     
w tym profilowaniu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkole jest Rozporządzenie 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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59 z późn. zm.).                    
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem 
możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania                    
z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.  

  …………………………………………………………….. 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

⃰ W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej prosimy o złożenie podpisów przez 
oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe prosimy o kontakt z przedszkolem 


