
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SUCHOŻEBRACH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

1.Dane dziecka 

PESEL                                             Imię                                                      Nazwisko 

               
 

Data  i miejsce urodzenia 

 
 
Adres zamieszkania dziecka 

 
 
 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka                              Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

Imię                                  Nazwisko                                      Imię                                       Nazwisko 

       
 

Telefon kontaktowy                                                                  Telefon kontaktowy 

   
 

Adres poczty elektronicznej                                                   Adres poczty elektronicznej 

   
 

Adres zamieszkania matki/opiekunki                                   Adres zamieszkania ojca/opiekuna 

 
 

  

 

3. Informacje dodatkowe (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

1 Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci TAK NIE 

2 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością TAK NIE 

3 Dziecko, którego jeden z rodziców jest niepełnosprawny TAK NIE 

4 Dziecko, którego oboje rodzice są niepełnosprawni TAK NIE 

5 Dziecko, którego rodzeostwo jest niepełnosprawne TAK NIE 

6 Dziecko samotnie wychowywane (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) 

TAK NIE 

7 Dziecko objęte pieczą zastępczą TAK NIE 

8 Dziecko, które w roku objętym rekrutacją ukooczy lub ma ukooczone 4 lata, 
zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się 
przedszkole/punkt przedszkolny 

TAK NIE 



9 Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie 
dziennym lub prowadzą działalnośd gospodarczą. Kryterium stosuje się również 
do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko 

TAK NIE 

10 Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny 
lub pomocą socjalną 

TAK NIE 

11 Dziecko, którego rodzeostwo uczęszcza do przedszkola lub szkoły podstawowej 
w tej samej lokalizacji co przedszkole/punkt przedszkolny 

TAK NIE 

 

4. Kolejne preferowane przedszkola/punkty przedszkolne 

2 wybór                                                                                  3 wybór 

   
 

5. Deklaracja pobytu dziecka w placówce 

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od godz. ................... do godz........................ 

 

Oświadczam, że   

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we 

wniosku, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 

 

 

.................................................................                                            ......................................................... 

          /miejscowośd, data/                                                                                   /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 

w pkt.3, w tym m.in. oświadczenie o wielodzietności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawnośd, orzeczenie o niepełnosprawności, prawomocny wyrok 

sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą......................................... 

 

Dokumenty należy złożyd w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art.76a §1 kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej 

za zgodnośd z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

Oświadczenia zaś składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao. 

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 


