
Załącznik  

do zarządzenia Nr 5/2015  

Wójta Gminy Lubiszyn 

 z dnia 03 lutego 2015r. 

 

 
 

………………………………...                 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość 

          (pieczęć przedszkola) 

 

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni 
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

 
 

Proszę o przyjęcie ………………………………......................  PESEL*…...........................................   
                                             (imię i nazwisko dziecka) 

Data i miejsce urodzenia…..................................................................................................... ………… 
     

 

do Przedszkola w godzinach od……… do …… i ……………. Posiłki od dnia……………………….. 
 

Adres zamieszkania dziecka: 

 
…………………………………................................................................................................................ ................. 
                  (miejscowość, ulica, numer domu) 
 

 

2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

MATKA:                                                                OJCIEC: 

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

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

Zakład pracy …………………………..                               …………………………………..                        

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

Godziny pracy ………………………...                      …………………………………. 

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych): 

 

…………………………………................................................................................................................
              (miejscowość, ulica, numer domu) 

 

 

II. NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 
 

TELEFON DOMOWY …………………………………............................................................ 

 
Telefon do natychmiastowego kontaktu …………………………………........................................... 

 

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………. 
 

 

 

 



 

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.  
 

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

 

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

 

IV. WYKAZ KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ NA PIERWSZYM ETAPIE 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO: 

 

Lp. Kryterium w przypadku 

spełniania 

kryterium należy 

wstawić znak X                       

we właściwym 

polu 

1. WIELODZIETNOSĆ RODZINY KANDYDATA  

2. NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ KANDYDATA  

3. NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ JEDNEGO Z RODZICÓW KANDYDATA  

4. NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA  

5. NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ RODZEŃSTWA KANDYDATA  

6. SAMOTNE WYCHOWYWANIE KANDYDATA W RODZINIE  

7. OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ  

 

V. WYKAZ KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ NA DRUGIM ETAPIE 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO: 

 
Lp. Kryterium w przypadku 

spełniania kryterium 

należy               

wstawić znak X                        

we właściwym polu 

1. KANDYDAT PIĘCIOLETNI OBJĘTY OBOWIĄZKOWYM ROCZNYM 

PRZYGOTOWANIEM PRZEDSZKOLNYM LUB KANDYDAT                             

Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM ZAMIESZKAŁY                                  

W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W GRANICACH KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ PRZEDSZKOLE 

 

2. KANDYDAT, KTÓRY KORZYSTAŁ BĘDZIE Z PEŁNEJ OFERTY 

PRZEDSZKOLA (POWYŻEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WRAZ                     

Z POSIŁKAMI) 

 

3. KANDYDAT, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO 

EDUKACJĘ W DANEJ PLACÓWCE LUB ZGŁOSZENIE DO PLACÓWKI 

JEDNOCZESNIE DWOJGA DZIECI 

 

4. KANDYDAT, KTÓREGO OBOJE RODZICE PRACUJĄ, STUDIUJĄ/UCZĄ SIĘ 

W TRYBIE DZIENNYM 

 

5. KANDYDAT BĘDĄCY DZIECKIEM PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA 

CZAS NIEOKREŚLONY W DANEJ PLACÓWCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
W zależności od spełnianych kryteriów do wniosku należy załączyć: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

2) 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 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.); 

3) 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; 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.                        

o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.); 

5) zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania; 

6) deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu; 

7) oświadczenie o kontynuacji edukacji w danej placówce rodzeństwa kandydata lub zgłoszeniu do placówki 

jednocześnie dwojga dzieci; 

8) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym; 

9) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu w danej placówce. 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 oraz 4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu.  

 

Oświadczenia należy składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:                             

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

 

 

VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

1 przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

2 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej  informacjach, 

3 uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

4 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę 

dorosłą, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem przedszkola), 

5 uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

6 powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec miesiąca. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 
 Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r., Nr 23 poz. 225)                        

powyższe dane są zebrane w celu nawiązania szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach                    

oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Powyższe informacje udostępniane są tylko nauczycielom 

przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 Zgadzam się na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę                           

lub nauczyciela przedszkola w ramach potrzeb placówki. 

 Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.  

 

Data……………………….. 

 

 

Podpis czytelny: matki………………………………….  ojca ………………………………….......... 

 



 

VIII. UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA MOJEGO DZIECKA 

NASTĘPUJACE OSOBY: 

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

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

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

 

 

Podpis rodziców:………………………………......................................................................................... 

 

 

 
DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 
Komisja kwalifikacyjna w dniu ………………………………….................................................................................. .............. 

 

- Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola na ………………………………..godzin od 01.09 ….……...........................r. 

 

- Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………........................................................................... ..... 

 

Podpis przewodniczącego Komisji i Członków …………………………………...............................................................................  

 

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

                         

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

                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*w przypadku braku nr PESEL należy podać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 


