
Przedszkole Salezjańskie we Wrocławiu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

I. DANE KANDYDATA I RODZICÓW

Tabelę należy wypełnić drukowanymi literami

      

*wprzypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

** rodzic, opiekun prawny
1dane potrzebne do Systemu Informacji Oświatowej

II. Deklaracje rodziców
I. Deklaracje rodziców

1. Imię/Imiona i
Nazwisko kandydata

2. Data urodzenia
kandydata

3. Numer PESEL
kandydata*

4. Imiona i nazwiska Matki**
rodziców**

Ojca**

5.

Adres miejsca 
zamieszkania 
kandydata

Kod pocztowy, 
miejscowość

Gmina lub dzielnica1 Powiat1

Ulica

Numer domu Numer
lokalu

6. Adres miejsca
zameldowania
kandydata (wpisać jeżeli

jest inny niż zamieszkania)

Adres miejsca
7. zamieszkania Matki** Ojca**

rodziców**
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer
domu/lokalu

8. Adres poczty Matki** Numer kontaktowy
elektronicznej,
numery telefonów Adres poczty
rodziców** elektronicznej

kandydata- jeśli 
posiadają, miejsce 
pracy, wykonywany 
zawód

Miejsce pracy

Wykonywany 
zawód

Ojca**
Numer kontaktowy

Adres poczty
elektronicznej
Miejsce pracy

Wykonywany 
zawód



L.P.  Kryterium Od godziny Do godziny

1.

Preferowane godziny przebywania dziecka w 
Przedszkolu Salezjańskim
(przedszkole jest czynne od 6:30-17:00)

L.P.                     Kryterium TAK NIE

  1.
Dziecko jest samodzielne, sygnalizuje własne potrzeby

II.    
                             II. ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU

Stałe choroby, wady rozwojowe, 
mające wpływ na sprawowanie 
opieki

  
Stosowanie diety

Uwagi dotyczące dziecka, sugestie 
dla nauczyciela

Inne ważne informacje (np. 
posiadane orzeczenia, 
ograniczenia praw rodzicielskich 
itp.)

              III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Numer dowodu osobistego Nr telefonu 

1.

2.

  3.

4.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że: 
1.Informacje podane w powyższym kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 
2.Znany mi jest katolicki charakter szkoły i w pełni akceptuję stosowany w niej system wychowawczy w duchu św. Jana Bosco. 
3.W związku z katolickim charakterem szkoły wyrażam zgodę na udział córki / syna w lekcjach religii.
4.Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów związanych z rekrutacją do 
przedszkola. 

.......................................... ………………………………………………
podpis matki** podpis ojca**

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

** rodzic, opiekun prawny


