
 

ZAŁĄCZNIK 3 do Regulaminu Rekrutacji 

 

 

 

 

  

                                                            
      Pieczątka przedszkola                                     Data złożenia Wniosku 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

       W SULMIERZYCACH  NA ROK SZKOLNY  2020/2021 

1. DANE  OSOBOWE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ 
PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 

           

ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

2. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                 

GODZINY  POBYTU 

Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 

RODZAJ POSIŁKÓW – proszę właściwe 

zakreślić 

 

od : ………... 

 

do : ……….. 

Śniadanie: 

TAK/NIE 

Obiad: 

TAK/NIE 

Podwieczorek: 

TAK/NIE 

Alergie pokarmowe : 

 

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Matka / opiekun prawny/                                               Ojciec / opiekun prawny/ 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ADRES  POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

  

Telefony kontaktowe  Telefony kontaktowe  

  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA  MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

 

 



 

4.INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

INFORMACJE dot. DZIECKA ( choroby przewlekłe, orzeczenia, przyjmowane leki itp.) 

 

 

 

 

 

5.KRYTERIA PRZYJĘĆ - Proszę zakreślić właściwe  

KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE:  

1. dziecko zamieszkałe w  gminie  Sulmierzyce  TAK NIE 

KRYTERIA PODSTAWOWE:  

1. dziecko z rodziny wielodzietnej TAK NIE 

2. dziecko niepełnosprawne TAK NIE 

3. dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego  TAK NIE 

3. dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych TAK NIE 

5. dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo TAK NIE 

6. dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących TAK NIE 

7. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej TAK NIE 

KRYTERIA DODATKOWE: 

1. 

dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym 

TAK NIE 

2. 

dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi 

działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne i podlega 

ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym 

TAK NIE 

3. dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta TAK NIE 

4. 

dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w 

trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą 

gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS 

TAK NIE 

5. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola TAK NIE 

 

 

 

                     (pieczęć i podpis zakładu pracy) 

 

 

 

                      (pieczęć i podpis zakładu pracy) 



 

 

 

7.OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA  INNYCH 

OSÓB DO PRZYPROWADZANIA  I ODBIORU DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA 

Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące 

osoby: 

L.p. Imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego 

1.   

2.   

   3.   

   4.    

  

8.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI   
 

Oświadczam, iż: 

1. Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie 

dokumentów                    w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. 

3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych 

powyżej. 

4. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Niezwłocznie poinformuję dyrektora przedszkola o rezygnacji z miejsca  

w przedszkolu. 

 

 

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

         podpis matki/opiekunki prawnej                   podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 

6.DEKLARACJE RODZICÓW 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i 

wycieczkach w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola 
Tak 

Nie 

 

Wyrażamy zgodę na przegląd czystości skóry i włosów przez pielęgniarkę szkolną  lub 

osobę            wyznaczoną przez dyrektora.  

 

 

Tak 

Nie 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na 

stronach internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

promocji Przedszkola .       

 

Tak 

Nie 

 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych (bezpłatnych) z religii     

 

Tak 

Nie 

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z dowożenia autobusem szkolnym  

/ dotyczy dzieci  5-6 letnich / 

 

Tak  

Nie 


