
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
   Wniosek wypełniają rodzice tych dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola 

Uwaga: prosimy wypełnić wniosek czytelnie, odpowiadając rzetelnie na wszystkie pytania.  

Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony. Termin składania wniosków zostanie 

podany w późniejszym terminie informacje na stronie internetowej 

www.przedszkolekrzeszowice.pl, telefonicznie 12 357 12 05 lub osobiście w budynku 

przedszkola. 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka...............................................................................         …….…… 

                                                                                 ( imię i nazwisko dziecka)                      (PESEL)  

  W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ……………………………………………………………..                     
 

do przedszkola od dnia  ..................... 2017r.  na rok szkolny  2017/2018. 

Data urodzenia dziecka .................................................  miejsce urodzenia ………..………………… 

Adres zameldowania (z kodem) ……………………………….……………………………..……… 

Adres zamieszkania (z kodem)   ……………………………………………………………………… 

Adres placówki w której dziecko powinno spełniać Obowiązek Rocznego Przygotowania 

Przedszkolnego / dot. dzieci 6-cio letnich zameldowanych poza obwodem/  

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

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

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu  w godzinach od  ……..… do ………. i korzystać z  ….…  

(1,2,3,4)  posiłków / 1-śniadanie 8.30; 2 -obiad 11.30;  3-podwieczorek ok. 14;00;  4-przekąska 16.30/  

                                NUMERY  TELEFONÓW KONTAKTOWYCH 
 

MATKA ………………………………   OJCIEC…………………………………… 

DOMOWY……………………………    INNY…………………………………… 

Adres e-mail………………………………………………………………………….. 

 
DANE  DOTYCZĄCE  RODZICÓW / PRAWNYCH  OPIEKUNÓW 

 

RODZAJ DANYCH M A T K A  /  OPIEKUNKA  PRAWNA O J C I E C  /  OPIEKUN  PRAWNY 

 

Imię i Nazwisko 
 

 

 

 

Rodzaj pracy Stała/dorywcza/nie pracuje 

( właściwe podkreślić) 

Stała/dorywcza/nie pracuje 

( właściwe podkreślić) 
       

POTWIERDZENIE 

ZATRUDNIENIA 

lub studiów w formie dziennych, 

stacjonarnych 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 (można dołączyć zaświadczenia) 
 

pieczątka 

 

 

pieczątka 

 
 Informacja dotycząca zatrudnienia/studiowania może być potwierdzona bezpośrednio na wniosku lub 

na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez zakład pracy/uczelnię (nie dotyczy dzieci 6-letnich) 

http://www.przedszkolekrzeszowice.pl/


 

INFORMACJE O RODZINIE    (właściwe wpisać lub podkreślić) 

Rodzina:   PEŁNA, NIEPEŁNA, ZASTĘPCZA. Liczba dzieci w rodzinie ….…….… 

Rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach  TAK  NIE 

Dodatkowe  informacje  o dziecku lub rodzinie /wsparcie asystenta rodziny, kuratora, 

niepełnosprawność któregoś z członków rodziny lub inne/  – należy złożyć kserokopię 

stosownego dokumentu)  ........................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMACJE    DOTYCZĄCE  DZIECKA 
 

Informacje o zdrowiu dziecka    (właściwe wpisać lub podkreślić) 

• Stałe choroby, wady rozwojowe, poważne  urazy, alergie / w tym alergie pokarmowe/  
 

              

........................................................................................................................................................ 

                    

…………………………………………………………………………………………………… 

• Czy  dziecko jest pod  stałą opieką   specjalistycznej  przychodni  zdrowia ?  TAK  ,   NIE 
 

 

                 Jeżeli TAK  to  jakiej?     .......................................................................................................... 

• Czy  dziecko  miało  kontakt z  psychologiem lub logopedą ?       TAK ,  NIE   

                    Jeżeli   TAK  to  z  jakiego  powodu ? ..................................................................................                          

              …………………………………………………………………………………………… 

• Czy dziecko  ma  chorobę lokomocyjną ? TAK,  NIE 

• Czy  dziecko posiada orzeczenie /opinię/ poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. 

sposobu kształcenia?  TAK , NIE 

• Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: TAK , NIE                          

• Czy dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii /dot. starszych grup 

wiekowych /   TAK , NIE                          
•     Dodatkowe uwagi dotyczące dziecka  o których ze względów bezpieczeństwa 

powinien wiedzieć nauczyciel 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że dochód na jednego członka mojej rodziny  

NIE PRZEKRACZA / PRZEKRACZA 100% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych tj 674.00 zł netto, przy dziecku niepełnosprawnym 764 zł netto. 

 

 

W związku z tym, że możecie Państwo złożyć wniosek do 3 przedszkoli prosimy 

         o zaznaczenie  wg. kolejności  od 1 do 3 preferowanych placówek : 

 

1. ………………………………………………….…………………………………………..… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 



 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY są zebrane w 

celu poznania sytuacji rodzinnej dziecka niezbędnej w pracy edukacyjno-wychowawczej, szybkiego kontaktu w 

nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom i pracownikom administracji przedszkola, którzy 

są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych   o dziecku  i jego rodzinie oraz przetwarzanie ich na potrzeby 

przedszkola oraz aktualizacji centralnej bazy Systemu Informacji Oświatowej 

 

□ 1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem      

       faktyczny i   jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

□  2. Znam i respektuję Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. 

□  3. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mojego     

       dziecka w  przedszkolu. /Terminy płatności na Umowie o świadczenie usług        

       edukacyjnych/  

□ 4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we     

      wniosku. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                               

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

               /data/                                            /podpis rodzica /opiekuna prawnego/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/Wypełnia przedszkole/ 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 

Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach 

 

   

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu..................................................................... 

Zakwalifikowała dziecko ....................................................................................................... 

     /imię i nazwisko/ 

Do przyjęcia od dnia 01 września 2017 r. do Przedszkola Samorządowego  

w Krzeszowicach. 

 

 

 

Nie zakwalifikowała dziecka.................................................................................................. 
     /imię i nazwisko/ 

 

z powodu................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:           Podpis Przewodniczącego Komisji: 

 

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

4. ............................................................ 

 


