
 

 
 
 
 
………………………………………………. 
            Data przyjęcia wniosku  

 

                    WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

                                do dyrektora  Przedszkola  Samorządowego  Nr 1 w Gołdapi     
                                                    na  rok szkolny 2015/2016 

 
1. Dane kandydata: 

 
Imię i nazwisko dziecka 

 

 
Data urodzenia 

 

 
PESEL dziecka 

 

 
Adres miejsca zamieszkania 

 

 
2. Dane rodziców/opiekunów kandydata: 

 
Imię i nazwisko matki/opiekunki 

 

 
Adres miejsca zamieszkania 

 

 
Numer telefonu kontaktowego 

 

 
Miejsce pracy matki 

 
 
 
 
 
  Pieczęć zakładu pracy 

 
 
 
 
 
   Pieczątka imienna 

 
 
Imię i nazwisko ojca 

 

 
Adres miejsca zamieszkania 

 

 
Numer telefonu kontaktowego 

 

 
Miejsce pracy ojca 

 
 
 
 
 
   Pieczęć zakładu pracy 

 
 
 
 
 
    Pieczątka imienna 

 
          

Adres poczty elektronicznej 
Rodzica/rodziców/opiekunów 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

3. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu: 

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

 Ilość pełnych godzin ………….. 

 Posiłki: śniadanie , obiad, podwieczorek¹ 
4. Czy do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi uczęszcza rodzeństwo 

kandydata?  
                           Tak        nie¹ 

5. Dodatkowe załączniki do wniosku:  

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata¹ 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność¹ 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności¹ 

 Orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej¹ 

 Prawomocny wyrok Sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację¹ 

 Akt zgonu jednego z rodziców¹ 

 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem¹ 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą  
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ 

 Inne dokumenty ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów: 

 Oświadczamy, że: 
a) niezwłocznie powiadomimy dyrektora przedszkola o zmianie danych 

zawartych we wniosku, 
b) będziemy przyprowadzać do Przedszkola tylko zdrowe dziecko, 
c) będziemy przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub przez osobę     

do tego upoważnioną, 
d) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych               

w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym  do przedszkola zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 z późniejszymi zmianami)       

e) wyrażamy zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości 
przedszkolnych na stronie internetowej promującej placówkę oraz 
wyrażamy zgodę na przetwarzanie wizerunku naszego dziecka                  
w lokalnych: mediach, czasopismach i stronach internetowych, 

f) wyrażamy  zgodę na sprawdzanie czystości głowy (włosów) naszego 
dziecka przez pielęgniarkę w razie potrzeby, 

g) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
      ……………………………………….                           ……………………………………… 
           (podpis matki/opiekuna prawnego)                      i/lub                  (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 
       Gołdap dnia …………………………. 

                                                 
                              ¹ należy podkreślić właściwą odpowiedź 

 


