
Data wpływu zgłoszenia…….…………………………… 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Piotrowicach 
 

Proszę o przyjęcie dziecka…………………………………………………………………….……… 

                                                                   (imię/imiona i nazwisko dziecka ) 

 

 ur. ……………….……………………. w ……………………………………………………………  

 

PESEL    

 

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku braku 

numeru PESEL) ………………………………………………………….. 

 

 I. Adres zamieszkania dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………..….. ……………………………………………gmina: 

……………………………………………..  

Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeżeli jest inny niż w/w adres zamieszkania): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………..….. ……………………………………………gmina: 

…………………………………………….  

 

II. Obwód szkoły, w której dziecko mieszka: 

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

 

III. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych  

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Dane rodziców / opiekunów dziecka:  

 

1.Imię i nazwisko…………………………………………… adres zam. ……………………………                

nr tel. kontaktowego ……….........................adres e-mail …………………………………………… 

2.Imię i nazwisko…………………………………………. adres zam. …..………………………… 

nr tel. kontaktowego ……….......……………. adres e-mail ……………..………………………….  

3.Inne numery kontaktowe ………………………………………………………………………….. 

Zastrzega się możliwość wystąpienia do rodziców /prawnych opiekunów dziecka o potwierdzenie 

wskazanym dokumentem informacji podanych powyżej. 

            



 V. Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Przedszkole czynne jest w godzinach dziennych 6:15 – 16:15 (powyżej 5 godzin płatne 1 

zł/godz.)  

 

1. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu od ……………… do……………..  

 

 

…………………………………………….. 

 data i podpis rodziców/opiekunów 

 

 VII. Zobowiązania – oświadczenia rodziców/opiekunów:  

 

1. Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej ode mnie opłaty z tytułu kosztów żywienia i 

usług świadczonych przez przedszkole, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej 

sprawie.  

 

 

…..…………………………..………………  

data i podpis rodziców/opiekunów 

 

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 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) (kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata), 

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał lub 

notarialnie poświadczona kopia),  

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). (oryginał lub 

notarialnie poświadczona kopia).  

 

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 Oświadczenie RODO 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 2020 

r. poz. 1444 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej 

rodziny są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją 

do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781), 

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

okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz/wójt/prezydent 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 2019 r. poz. 2407).  

 

 

 

Piotrowice, dnia.................................                                         ....................................... 

                                                                                   (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 


