
*zaznacz, podkreśl  właściwe 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania .......................................................................             .............................. 
imię i nazwisko dziecka

      
data i miejsce urodzenia 

Zamieszkałego(ej) w .......................... ul. .............................................................................................. 

Adres zameldowania dziecka jeśli inny niż podany wyżej ……………..……………………………..........……… 

 

do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul. Lermontowa 7  

 

na ........................... godzin dziennie to jest  od godz. …………… do godz.………………..….  
(ilość godzin-proszę wpisać faktyczne potrzeby  godzinowe otoczenia dziecka opieką przedszkolną – wg tych inf. planujemy pracę oddziałów) 

 

...........................................................   ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                                                          podpis ojca /opiekuna prawnego  

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

I Informacje o preferencjach dziecka 

1. Dziecko rozpocznie uczęszczać do przedszkola od dnia 1 IX 2015r.* Dotrze do przedszkola później        

z powodu ………………………………………………..tj od dnia................................. 20….....r. * 

2. Dziecko korzystać będzie z następujących posiłków*:    śniadanie,     II śniadanie,     obiad  

3. Jesteśmy zainteresowani uczęszczaniem naszego dziecka do grupy*: 

- integracyjnej        TAK   NIE 

- bez leżakowania        TAK   NIE 

- innej (jakiej)………………………..………… 
 

II Zajęcia dodatkowe  
UWAGA: Informacja nie jest deklaracją uczęszczania dziecka na poniższe zajęcia, potrzebna jest do planowania zajęć w nowym roku szk. 

Akces udziału w zajęciach  

religii      TAK     NIE 

język angielski    2 razy w tygodniu    codziennie 
 

Jesteśmy zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych proszę wybrać jedno główne  

i jedno dodatkowe: 

- gimnastyka korekcyjna        Główne   Dodatkowe 

- warsztaty cyrkowe        Główne   Dodatkowe 

- karate         Główne   Dodatkowe  

- mix Ball (zabawy z piłką)      Główne   Dodatkowe  

- warsztaty plastyczne itp.*       Główne   Dodatkowe  

- warsztaty muzyczne, taneczne itp.*     Główne   Dodatkowe  

- inne (propozycje rodziców) ....................................................................................................................... 

III Inne informacje o dziecku 

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

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka 

 do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi 

w roku szkolnym 2015/2016 

 



*zaznacz, podkreśl  właściwe 

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

z późn. zm.) 

1. Udzielam/ nie udzielam* Przedszkolu Miejskiemu Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi          

w Łodzi w roku szkolnym 2015/16 prawa do wykorzystywania prac plastycznych 

wytwarzanych przez dziecko i zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w celu promocji 

działalności edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi oraz realizowanych przez nie 

projektów  na oficjalnej stronie internetowej www. przedszkola oraz w innych publikacjach 

promujących osiągnięcia dydaktyczne przedszkola i realizowanych przez nie projektów. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na udział mojego dziecka  w konkursach plastycznych, 

recytatorskich,  małych form scenicznych , sportowych i innych w roku szkolnym 2015/16.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie jego imienia i nazwiska, wieku, miasta 

zamieszkania i nr placówki,  publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie  

w celach ujętych w regulaminie konkursu i zrzekam się majątkowych praw autorskich 

wynikających z tego tytułu. 
3. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię wychowawcę o zmianie danych kontaktowych 

rodziców/opiekunów oraz zmianach upoważnienia dla osób odbierających dziecko z przedszkola, 

w przypadku ich wystąpienia. 

...........................................................   ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                                                       podpis ojca /opiekuna prawnego  

 

V Upoważnienia do odbioru mojego  dziecka  z Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi. 

 

Dziecko z przedszkola odbiera tylko i wyłącznie rodzic (prawny opiekun) lub osoba pełnoletnia przez 

niego upoważniona. Zgodnie ze Statutem Przedszkola, prosimy o podanie danych osób upoważnionych 

przez rodziców (opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola. 
 

Lp Nazwisko i imię osoby upoważnionej Nr dowodu osobistego 

upoważnionego 

Podpis osoby 

upoważnionej 

    
    
    
    

 

VI 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

Łódź, dnia ........................... 

...........................................................  ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                                         podpis ojca /opiekuna prawnego  

 

Na podstawie art. 20zc ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi  w sprawie 

kryteriów przyjęcia oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów  
 

Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu / nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola Miejskiego  

nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 

Uzasadnienie 

Liczba punktów, które uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi: «..........................» punktów.  

Komisja Rekrutacyjna przyjęła kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie 

rekrutacji. Najmniejsza liczba punktów z którymi  Komisja przyjmowała kandydatów do przedszkola wynosi 

....................... pkt.  Wobec powyższych faktów należy rozstrzygnąć jak na wstępie. 
 

Podpisy komisji rekrutacyjnej: 


