
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
 DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO1

Proszę  o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola/oddziału  przedszkolnego1 w  .............................................  na

…..................... godzin dziennie, w godzinach od …... do …... .

Dane kandydata

Imię: …............................................... Nazwisko:  …..................................................

Data urodzenia: …..............................

PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość):

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

Adres miejsca zamieszkania: …....................................................................................................................................

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

Proszę wskazać kolejność wybranych placówek (przedszkole lub oddziały przedszkolne) w porządku od

najbardziej do najmniej preferowanych:

1. ..................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. …...............................................................................................................................................................................

Dane rodziców2

Dane   matki:                                                                       Dane   ojca:

Imię: …...................................................... Imię: ….............................................................

Nazwisko: ….............................................. Nazwisko: …....................................................

Telefon kontaktowy: ….............................. Telefon kontaktowy: …....................................

Adres e-mail: …......................................... Adres e-mail: …...............................................

Adres zamieszkania: …............................. Adres zamieszkania: …....................................

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

1 Właściwe należy podkreślić.
2 Należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.



W rodzinie występuje/ją następujące przypadki:

1) kryteria ustawowe3:
□ wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci),
□ niepełnosprawność kandydata,
□ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
□ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
□ niepełnosprawność rodzeństwa kandydatów,
□ samotne wychowanie kandydata w rodzinie4,
□ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) kryteria uzupełniające
 

:
□ zatrudnienie5 lub pobieranie nauki w systemie dziennym jednego rodzica kandydata,
□ zatrudnienie lub pobieranie nauki w systemie dziennym obojga rodziców kandydata,
□ kontynuacja edukacji przedszkolnej w przedszkolu pierwszego wyboru przez rodzeństwo kandydata,
□ zamieszkiwanie kandydata w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny,
□ obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do wniosku dołączam: 

□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
□ orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność,  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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
□ 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,
□ dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),
□ oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym rodziców kandydata.

Powyższe  dokumenty  można złożyć:  w oryginale,  notarialnie  poświadczonej  kopii  albo  w postaci  urzędowo
poświadczonego  odpisu  lub  wyciągu dokument,  jak  i  również  w postaci kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej,  składa  się  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Informacje dodatkowe

1. Nauka religii: □ TAK □ NIE

2.Wyrażam  zgodę   na  wykorzystanie  danych  osobowych  i  wizerunku  dziecka  w  publikacjach  papierowych
i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem przedszkola/oddziału przedszkolnego):

□ TAK □ NIE

….........................................  …....….............................................................
        (miejscowość i data)                (czytelny podpis rodzica/rodziców)

3 Zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X.
4 Osoba  samotnie  wychowująca  dziecko  –  oznacza  to  wychowywanie  dziecka  przez  pannę,  kawalera,  wdowę,  wdowca,  osobę  pozostającą

w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną,  chyba że  osoba  taka  wychowuje  wspólnie  co najmniej  jedno
dziecko z jego rodzicem.

5 Należy przez to rozumieć pozostawanie w stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawarcie umowy cywilnoprawnej.


