
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA                                

W WIELENIU, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY ………../……… 

 

I. Dane osobowe 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata  

 

2. Data i miejsce urodzenia   

3. PESEL kandydata;                               

w przypadku braku PESEL seria               

i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska 

rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata 

matki/prawnego 

opiekuna 

 

 

Ojca/prawnego 

opiekuna 

 

 

5. Adres zamieszkania 

matki/prawnego opiekuna 

kandydata  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

6. Adres zamieszkania 

ojca/prawnego opiekuna 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania   

7. Adres poczty elektronicznej                   

i numery telefonów 

rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata – o ile je posiadają 

Matki/prawnego 

opiekuna 

Telefon do 

kontaktu⃰ 

 

Ojca/prawnego 

opiekuna 

Telefon do 

kontaktu⃰ 

 

 

II. Wskazanie kolejności wybranych przez rodziców publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanych:                                                                                                                                   

1. pierwszy wybór ……………………………………………………………………………… 

2. drugi wybór ………………………………………………………………………………….. 

3. trzeci wybór …………………………………………………………………………………. 

 

III. Deklaruję⃰⃰⃰ ⃰, że dziecko będzie korzystać z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego                      

w dziennym zakresie/właściwe podkreślić/: 

1. Realizacja podstawy programowej – 5 godzin dziennie w godzinach ustalonych przez 

dyrektora placówki, 

2. Powyżej realizacji podstawy programowej ……… godzin dziennie, od …… do ……                         

i korzystać z 2 lub 3 posiłków od   dnia ………………………. 20…….r. 

IV. Do wniosku dołącza się (w kratce postawić ,,x’’): 

□ 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573 ze zm.)  

□ Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r.                         

poz. 821 ze zm.). 

□ Oświadczenie, że kandydat jest dzieckiem dwóch rodziców pracujących                                              

i nieprzebywających na urlopie wychowawczym. 

□ Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym 

przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 

V. Oświadczam, iż zobowiązuje się przestrzegać statut przedszkola/szkoły podstawowej                         

z oddziałami przedszkolnymi.  

 

VI. Oświadczam, iż jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

VII. Oświadczenie zgłaszającego: 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                                                           

w niniejszym wniosku, dla potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawie                        

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

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

     (miejscowość i data)                                              (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

⃰ Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale potrzebne dla skutecznego kontaktu                                      

z rodzicem/prawnym opiekunem w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania 

opieki nad dzieckiem 

⃰⃰ ⃰ Deklaracja stanowi wiążące oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka                                         

w zakresie świadczenia przez przedszkole/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

usług edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i żywieniowych 

 

 


