
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 11 .2020 

Wójta Gminy Waganiec 

z dnia 14 lutego 2020 

 

       

 

 

Data przyjęcia wniosku 

 

Wniosek 

o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

w  Niszczewach,  w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy  

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy  

 

 

 

 

 

 



3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

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

2) Udział w zajęciach dodatkowych 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

4. Wskazanie kolejności trzech wybranych publicznych przedszkoli w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanego: 

L.p. Przedszkole/oddział przedszkolny 

1.  

2.  

3.  

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność 

dziecka lub rodzeństwa dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

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 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów 

ustalonych w uzgodnieniu z organem prowadzącym: 

1. oświadczenie potwierdzające uczęszczanie rodzeństwa dziecka do wybranego publicznego 

przedszkola, 

2. oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu działalności gospodarczej,  

3. oświadczenie dotyczące kryterium dochodowego/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2012 r. poz. 823. 

 

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

                                                                                                                                                         (czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r.                      

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

 

………………………., dnia …………………                     …………………………………... 
                                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

5. Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

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

                                                                                                                                                              (podpis dyrektora przedszkola) 


