
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECA DO PRZEDSZKOLA KOMUNALNEGO W OSIĘCINACH 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Dane dotyczące kandydata: 

 

 

……………………………………………….…     

               /imię i nazwisko dziecka/                                                                                                   PESEL 

 

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

Adres zameldowania /na pobyt stałych/…………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………...  
(w przypadku innego niż adres zameldowania) 

 

Informacje dodatkowe:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane dotyczące rodziców/ prawnych opiekunów: 

 MATKA OJCIEC 

 

Nazwisko imię 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Numer telefonu, adres 

poczty elektronicznej 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu      (proszę podkreślić wybraną opcje) 

• do 7 godzin- śniadanie i obiad ( 6.00 zł) 

• do 9 godzin – śniadanie, obiad i podwieczorek (8.00 zł) 

Oświadczam, że dane przedłużone w niniejszym kwestionariuszu oraz załączonych dokumentach  

potwierdzają spełnienie kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( artykuł 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (tekst jedn. 

Dz. U z 2017 roku poz. 2204 ze zm.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

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

                                     Data                                              Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Data przyjęcia wniosku: ……………………...              Podpis przyjmującego……………………………… 

 

 

          



Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę przy 

przyjęciu dziecka do przedszkola: 

X Kryteria I  etapu Niezbędna dokumentacja 

 Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie do pobrania 

 Niepełnosprawność dziecka Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica 

lub prawnego opiekuna 

 Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  

 Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   

 Samotne wychowywanie dziecka Oświadczenie do pobrania 

 Objęcie dziecka pieczą zastępczą Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica 

lub prawnego opiekuna 

 

 Kryteria II etapu Niezbędna dokumentacja 

 Rodzic samotnie wychowujący dziecko 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy  

Zaświadczenie z zakład pracy 

 Oboje rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze 

czasu pracy 

Zaświadczenie z zakład pracy 

 Rodzeństwo w tym przedszkolu Grupa: 

 

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

Komisja Rekrutacyjna 

• zakalikowała dziecko do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

• nie zakwalifikowała dziecka z powodu…………………………………………………………………… 

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

 

Podpis członków Komisji:………………………………………………………………………………… 

 

Podpis przewodniczącego Komisji:……………………………….           ……………………………….. 

                                                                                                          data 

 

Komisja Rekrutacyjna: 

• przyjęła dziecko do przedszkola od 1.09.2021 r. 

• nie przyjęła dziecka do przedszkola z powodu…………………………………………………… 

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

Uwagi dodatkowe:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis członków Komisji:………………………………………………………………………………… 

 

Podpis przewodniczącego Komisji:……………………………….           ……………………………….. 

                                                                                                          data 

 


