
                                                                                             
Wniosek o przyjęcie dziecka do 

 Niepublicznego Przedszkola SMYK 
Elżbieta Trynda 

ul. Piłsudskiego 28 

82-500 Kwidzyn 

zajęcia ponad podstawę programową 3,4,5,6-latki 

Rok szkolny 2018/2019 

I. Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola SMYK w Kwidzynie ul. Piłsudskiego 28 

na rok szkolny 2018/2019 od dnia 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
 

Proszę zaznaczyć podpisem w wykropkowanym miejscu poniżej 1 wybrany wariant   
Wariant I  8 godzin i więcej z pełnym czesnym  

       (pakiet dodatkowych zajęć) 

 Posiłki: śniadanie, II śniadanie, II danie, zupa 

 

 

…..……………………. 

(podpis rodzica/opiekuna) 

Wariant II  5 godzin od 7.30  do 12.30 

 50% czesnego (pakiet dodatkowych zajęć) 

 Posiłki: śniadanie. II śniadanie, II danie 

 

 

………………………... 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 

      Proszę o wypełnienie karty drukowanymi literami. 

     II. DANE DZIECKA: 
 

Nazwisko i Imię: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: Pesel: 

           

              Adres zamieszkania dziecka: 

Województwo: Powiat: 

Gmina:  Miejscowość:  

Kod pocztowy:  Ulica: 

Nr domu/lokalu: 

 

III. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ: poniżej proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „x” 

Rodzic       □ Opiekun prawny       □ 

Imię:  Nazwisko: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

Gmina: 

  

Miejscowość/Kod pocztowy: 

Ulica: Numer/y  telefonów: 

Nr domu/lokalu:  

Adres e-mail: 

 

* Adres e-mail podany w karcie posłuży do wysyłania faktur z rozliczeniami drogą elektroniczną



 
 

 
 

 

 
 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO: poniżej proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „x” 

Rodzic       □ Opiekun prawny       □ 

Imię: Nazwisko: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

  

Gmina: 

  

Miejscowość: 

Kod pocztowy:  Ulica: 

Nr domu/lokalu: Numer/y  telefonów: 

Adres e mail: 

 

1. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udział dziecka w nauce religii?                                         (Tak/Nie) 

2. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na okresowe przeglądanie czystości ciała dziecka?               (Tak/Nie) 

3. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na publikowanie zdjęć/wizerunku swojego dziecka w prasie, mediach                                

(również społecznościowych ) oraz na przedszkolnej stronie www.smyk-kwidzyn.pl       (Tak/Nie) 

IV. Informacja o stanie zdrowia dziecka: 

Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia dziecka, 

stosowanej diecie i rozwoju psychicznym: 

            ………………………………………………………………………………………………… 
 

 V. Oświadczenie rodzica/ów – opiekuna/ów prawnego/nych: 

 

1. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie w celkach statystycznych i sprawach związanych z 

rekrutacją   do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z 

póź .zm.) 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w danych 

osobowych dziecka, opiekuna. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 

załącznikach do wniosku dane są zgodne  z aktualnym stanem faktycznym. (Kodeks Karny 

art. 233.§ 1) 
 

 

Data wypełnienia wniosku:  ………………………………………….. 
 
 

Podpis:  matki/prawnego opiekuna   ........................................ 

   

                                     ojca/prawnego    opiekuna    ....................................... 

 

  

 Szczegółowe warunki organizacji pracy Niepublicznego Przedszkola Smyk określa Statut Przedszkola. 

              Statut Przedszkola dostępny  jest w biurze przedszkola 

 

 

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

                    DYREKTOR Niepublicznego Przedszkola SMYK 

http://www.smyk-kwidzyn.pl/

