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      Warszawa, dnia .……………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, iż moje dziecko ……………………………………………………………...……. 

ur. …….……….…………. w ……………………….………., PESEL: ……………………………. 

zamieszkałe przy ul. ………………….……………………..……… w ...……………………………… 

realizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju wyłącznie  w Integracyjnym 

Przedszkolu Niepublicznym Czarodziejski Dworek w Warszawie od dnia …………………...……… . 

 Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego poinformowania ww. placówki 

o rezygnacji bądź zmianie miejsca realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 
                                                                                                                                                        PODPIS RODZICÓW /  

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
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Warszawa, dnia ………………………… 

  Warszawa, dnia ….................................... 

 

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

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

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

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

(Imię i nazwisko, adres, nr telefonu wnioskodawcy) 

Do Dyrektora  

Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego 

  Czarodziejski Dworek 

 w Warszawie 

 

W N I O S E K 

o objęcie dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dnia 30.08.2017r., poz. 

1635) wnoszę o zapewnienie mojemu dziecku ....................................................................................... 

                               ( imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(data i miejsce urodzenia)                                                                     ( PESEL) 

posiadającemu opinię nr ....................................................... z dnia .......................................................... 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanego przez zespół Orzekający 

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

....................................................................................................................................................................,   

( nazwa i adres poradni ) 

wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 

…………………………………………………… od dnia …………………………………………….. 

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

           (podpis rodzica) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

w procesie rekrutacji do Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejski Dworek”  

z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a  

o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody  

na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

Podstawa prawna: 

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 Data i podpis rodziców 

 


