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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

rok szkolny 2020/2021 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. M. Konopnickiej w Zbytkowie ,   
 
od dnia....................................  20......  roku 
 
 
1. Dane dotyczące dziecka 
 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………… 

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

 

PESEL 

 
 
 
2. Dane dotyczące rodziców / opiekunów: 
 

Mama 

Imię:……………………………………… 

Nazwisko:………………………………. 

Adres zamieszkania: 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

Tata 

Imię:…………………………………….... 

Nazwisko:………………………………... 

Adres zamieszkania: . 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Numery telefonów kontaktowych: …………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej rodziców …………………………………………………… 

 

 

3. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych 

1) ……………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

………………            ………………………………………..                   …………………………………….. 
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      data                      podpis matki( prawnego opiekuna)                    podpis ojca( prawnego opiekuna) 

 

 

 

Do wniosku dołącza się w przypadku : 

1) wielodzietności rodziny – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka 

2) niepełnosprawności dziecka, jednego lub obojga rodziców lub rodzeństwa dziecka  - orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

3) samotnego wychowywania dziecka w rodzinie- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

4) objęcia dziecka  pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dnia 19 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r, 

poz. 135, z późn. zm.) 

5) rodziców pracujących – oświadczenie o  pracy zawodowej rodziców, albo pracy społecznej na rzecz 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Strumień( praca w zarządzie lub prowadzenie 

rachunkowości) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECYZJA O KWALIFIKACJI 
 
Komisja Kwalifikacyjna w dniu ………………………………………………….. 
 

1. Zakwalifikowała dziecko do korzystania z …………..godzin pobytu dziecka w 
przedszkolu 

 
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………                                 …………………………….. 
( podpis przewodniczącego komisji)                                                      (podpis dyrektora) 


