
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA 
NA ZAJĘCIA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ W OPP Nr 1 

Dane dziecka :  

 Imię i nazwisko  ......................................................................................................  

 Data urodzenia (pesel) .............................................................................................  

 Adres zamieszkania  ................................................................................................  

 Numery tel. i e-mail  ...............................................................................................  

……………………………………………………………………………………. 

 Informacje o dziecku ( zdrowotne, wychowawcze, rodzinne i inne) ......................  

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

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

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

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-13.00, lub 9.00-14.00 

 

Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

 

 Imię i nazwisko taty  ...............................................................................................  

 Imię i nazwisko mamy  ...........................................................................................  

 Wykształcenie, zawód, miejsce pracy taty  .............................................................  

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

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

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

 Wykształcenie, zawód, miejsce pracy mamy  .........................................................  

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

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

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

 Informacje dodatkowe (m.in. osoby uprawnione do odbierania dziecka):  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Data zgłoszenia: ……………………. 

 

 
*   w przypadku opiekunów prawnych lub samotnego wychowywania dziecka  do Wniosku należy dołączyć 

stosowny dokume świadczący o faktycznym stanie rzeczy:  prawomocny wyrok sądu ,  akt zgonu lub  

oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

    dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

     

        Podpis rodzica: 

 



OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

  

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku przez  Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”  w celu prowadzenia działalności wynikającej ze Statutu placówki: art. 

7 oraz art. 23  ust 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 833 z póź.zm.): 

 

             TAK                                             NIE 

 

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach organizowanych przez  Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”             

               TAK                                                NIE 

 

W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach 

sportowych  organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”:  

 

               TAK                                                NIE 

         

Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem naszego dziecka na stronie internetowej, w kronice, na 

tablicach ogłoszeń oraz w materiałach promujących działalność Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 

„Jordanek”: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych       ( Dz. U. Nr 24, 

poz. 83 z póź.zm.): 

 

              TAK                                               NIE 

 

Potwierdzamy fakt  zapoznania się ze  Statutem Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”, 

wewnętrznymi regulaminami dotyczącymi działalności, zasad uczestnictwa w zajęciach oraz pobytu na 

terenie rekreacyjno-sportowym  placówki.  

                                                                                                                                              

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

                                     data i podpisy  rodziców/prawnych opiekunów 

 


