
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR….. 

 

………………………………………………………...w MRĄGOWIE na rok szkolny  2019/2020 
                                             

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole …… ………………………………….………………. 

Przedszkolem drugiego wyboru jest Przedszkole …… ………………………………….………….. 

Przedszkolem trzeciego wyboru jest Przedszkole …… ………………………………….………….. 

                                                                                                               (wpisać nazwy skrócone przedszkoli)  

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ PESEL 

DATA  I  MIEJSCE URODZENIA 

 
           

 

2. ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 
 

3. ADRES  ZAMELDOWANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

4.    POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                                  

OD/DATA  GODZYNY POBYTU W PRZEDSZKOLU 

 OD GODZ.  DO GODZ.  
 

 

5. DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 

 MATKA OJCIEC 

IMIĘ    i    NAZWISKO 

 

  

NR TELEFONU  
 

  

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 
  

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

  

WYKONYWANY ZAWÓD 

 

  

NAZWA ZAKŁADU PRACY   

 
 

    6. DODATKOWE, WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe dziecka, kalectwo 

alergie pokarmowe,  stosowane diety, inne informacje, które chcieliby Państwo nam przekazać) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



7. Do wniosku  załączam niżej wymienione dokumenty (zaznaczyć  x  załączane dokumenty) 

 

 

Lp. 
Rodzaj dokumentu 

Zaznaczyć 

załączone x 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (troje i więcej dzieci).  

2. 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną 

dziecka  

rodzeństwa  

3. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046). 

dziecka  

rodzeństwa  

matki  

ojca  

4. 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

5. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.575 ze zm.). 

 

6. 
Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej 

lub oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym.  

matki  

ojca  

7. 
Oświadczenie, o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym 

przedszkolu przez rodzeństwo dziecka. 
 

8. 
Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej, potwierdzające 

objęcie rodziny wsparciem asystenta 
 

 

Oświadczenie 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2016 r. poz.1137) za 

podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta) o potwierdzenie tych okoliczności. 

Burmistrz/wójt/) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych 

w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu 

(ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz 195 i 1579).  

 

           (podpis) …………………….. 

9. WYRAŻAM ZGODĘ NA: 

- prowadzenie diagnozy i obserwacji pedagogicznych lub psychologicznych na terenie przedszkola 

- stosowanie wybranych przez radę pedagogiczną rodzajów terapii pedagogicznej i psychologicznej  

- udział mojego dziecka w wycieczkach, konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. 

- wykonywanie zdjęć przez przedszkole i umieszczenie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

- na  wykorzystanie  danych  zawartych  we wniosku zgłoszenia  dla  potrzeb  rekrutacji  zgodnie z art.23 Ustawy            

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 922). 

 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu. 

 Zobowiązuję się do podpisania Umowy z Dyrektorem przedszkola do 24 czerwca 2019 r.  
 

Data …………………….. 

 

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

Podpis czytelny matki /opiekuna prawnego                                 Podpis czytelny ojca /opiekuna prawnego                                           

11. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................2019 r.  

 1. Zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola od dnia 01 września  2019 r.  na .......... godzin i 3 

posiłki dziennie  

 2. Nie zakwalifikowała dziecka, z powodu .......................................................................................... 

          Podpisy członków Komisji:                                          Podpis przewodniczącego Komisji: 


