
 
 

  

  

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (3-4 latki) 

  

*odpowiednio zaznaczyć tak lub nie  
 

Kryteria przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego  

Kryteria ustawowe przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego:  
(odpowiednie zaznaczenie tak lub nie) 

1.  dziecko uczęszczało do grupy przedszkolnej w ZS Gowidlino tak  nie  

I. Dane dziecka:   

Imię i nazwisko dziecka  
  

 

Data i miejsce urodzenia     

PESEL dziecka             

Adres zameldowania    
  

 

Adres zamieszkania    
  

 

II. Dane rodziców /opiekunów dziecka:   

  matka  ojciec 

Imię i nazwisko      

Adres miejsca zamieszkania    
  

   

telefon     
  

   

Miejsce pracy    
  

   

III. Deklarowane posiłki z których dziecko będzie korzystało w szkole  

Posiłki*  II śniadanie obiad podwieczorek  

tak  tak tak  nie  

2.  rodzina dziecka jest wielodzietna (3 i więcej dzieci)  tak  nie  

3.  dziecko jest niepełnosprawne  tak  nie  

4.  jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne  tak  nie  

5.  oboje rodziców dziecka są niepełnosprawni  tak  nie  

6.  rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne  tak  nie  

7.  dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica (def. – 
samotnie wychowywanie dziecka, §2 niniejszego regulaminu)  

tak  nie  

8.  dziecko jest objęte pieczą zastępczą  tak  nie  



 
 

    
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” w  kryteriach ustawowych przyjęcia dziecka do 

oddziału przedszkolnego lp. 3-8, należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające ww. 

kryteria zgodnie z treścią § 9 ust. 6 regulaminu (orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok sądu, 

akt zgonu, dokument poświadczający objęcia dziecka pieczą zastępczą) .   
  

Dodatkowe informacje o dziecku dołączone do wniosku  

1  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  tak  nie  

2  Stan zdrowia dziecka, zalecenia lekarskie,  tak  nie  

3  potrzeba szczególnej opieki  tak  nie  

4  Inne ……………….  tak  nie  
  

Oświadczam, że  wszystkie dane zawarte w wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. O zaistnieniu okoliczności 
zmiany danych przedstawionych we wniosku zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora.   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych  
z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

  
 

……………………., dnia ...................                   .........................................................  

                                                                (czytelny podpis rodziców/opiekunów)  
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach religii /etyki.  
 

 
  

……………………, dnia ......................                 ……………………...................................  

                                                                                   (czytelny podpis rodziców/opiekunów)  

 

 

 
Data przyjęcia wniosku (wypełnia placówka): ……………………………………..  

 

 

 

 

Podpis przyjmującego:……………………….………… 
  

 

  

Adnotacja komisji rekrutacyjnej: ………………………………………………………………………………………………  
  

Dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka:   (odpowiednio zaznaczyć tak lub nie)  Adnotacje 
komisji 

rekrutacyjnej  
1.  Dziecko obojga rodziców pracujących/rodziców studiujących/uczących 

w systemie dziennym lub wykonujących rolniczą albo pozarolniczą 
działalność gospodarczą 

tak  nie    

2.  Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu (kryterium tego nie 
można zaznaczyć jeżeli starsze dziecko kończy etap 
przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest 
rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego) 

tak  nie    

3.  Dziecko, które z uwagi na organizację pracy rodziców będzie 
przebywało w oddziale przedszkolnym 3 – 4 latków 6 i więcej godzin  

tak nie    

4. Dziecko zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej w Gowidlinie tak  nie   


