
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
do przedszkola w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu 

na okres przerwy wakacyjnej od 01.07.2021 do 31.07.2021 
 
 
 
 
 
 

1. Dane identyfikacyjne dziecka: (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 
 
Imię   Drugie imię   

Nazwisko   

PESEL   

Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia   

Adres zameldowania dziecka 

Województwo   Ulica   

Powiat   Nr domu   Nr lokalu   

Gmina   Kod pocztowy   

Miejscowość   Poczta   

Dokładny adres zamieszkania dziecka (wypełniamy jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

Województwo   Ulica   

Powiat   Nr domu   Nr lokalu   

Gmina   Kod pocztowy   

Miejscowość   Poczta   

 
 

2. Właściwe przedszkole obwodowo, do którego uczęszcza dziecko: 
 

Proszę podać pełną nazwę przedszkola 
i adres korespondencyjny  

 

 
 
3. Dane identyfikacyjne Rodziców/ Prawnych Opiekunów dziecka: (proszę wypełnić czytelnie) 
 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko    

Dokładny adres 
zamieszkania  

  

Nr dowodu 
osobistego 

  

Nr tel. kom.   

Adres e-mail   

 
 
4. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego: 

 
1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00 ( w godzinach od 8:00 do 13:00 placówka zapewnia nieodpłatną 

realizację 5-cio godzinnej podstawy programowej. Opłata za jedną godzinę świadczeń, w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 1 zł. Z opłaty zwolnione są dzieci urodzone  

w 2014 r. i wcześniej).  

 
 

Deklaruję pobyt dziecka w placówce w godzinach od ………….…………. do………..…….……. 

 
 
 



5. Oświadczenie Rodzica/ów/Prawnego/ych Opiekuna/ów dotyczące danych osobowych: 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego dziecka w celach związanych z przyjęciem dziecka na okres wakacyjny do przedszkola w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Siewierzu oraz przechowywania tych danych prze okres wskazany odrębnymi przepisami. 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że administratorem w/w danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Siewierzu z siedzibą przy ul. Długiej 2 w Siewierzu. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, a także 
prawie sprzeciwu i żądaniu zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

 

Siewierz, dn. ……………… r.      ………………………..……………………        …….……………….……………………. 
                   (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                 (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

Siewierz, dn. ……………… r.      ………………………..……………………        …….……………….……………………. 
                   (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                 (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu nie funkcjonuje stołówka szkolna w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są zapewnić dziecku śniadanie dostarczone codziennie rano w podpisanej śniadaniówce oraz wodę lub sok do 

picia. 

Istnieje możliwość zakupienia obiadu dostarczonego w formie cateringu przez Restaurację Zamkowa w Siewierzu. Koszt 

obiadu: I danie – 3,00 zł, II danie – 7,00 zł, Cały obiad – 10,00 zł. Należność za obiady uiszcza się na konto restauracji po 

otrzymaniu miesięcznego rozliczenia. 

 

Deklarują chęć zakupu obiadu dla mojego dziecka (właściwe zaznaczyć): 

□ I danie (zupa) 

□ II danie 

□ Cały obiad 

 

Siewierz, dn. ……………… r.      ………………………..……………………         
             (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.  
 


