Przed wypełnieniem przeczytać całość
Pieczątka Przedszkola
Uwaga: wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
„STOKROTKA” W JAROCINIE
Proszę o przyjęcie…………………………………………………ur. dn. …………….w………………
( Imiona i nazwisko dziecka )

miejsce urodzenia

do przedszkola na……… godzin dziennie i ……….. posiłki od dnia …………………….……………
Adres zameldowania stałego dziecka……………………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………..
Numer PESEL dziecka………………………………………………………………………………….
I. Dane rodziców / opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów …………………………………………………………...…
………………………………………………………………………… Nr tel. …………………..……..
Telefon do natychmiastowego kontaktu …………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………...
II. Oświadczenie rodziców/ opiekunów o zatrudnieniu:
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w …………………………………………………………………
(pieczątka zakładu pracy)

na stanowisku………………………….…… w godz.……………………Nr tel. ……………..………
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w …………………………………………………………………….
(pieczątka zakładu pracy)

na stanowisku………………………………… w godz. …………………… Nr tel. ……………………
III. Oświadczenie rodziców/ opiekunów o wielodzietności rodziny dziecka:
Rodzina liczy ………………………………………………dzieci
IV. Oświadczenie rodzica/ opiekuna o samotnym wychowaniu dziecka: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, akt zgonu współmałżonka)

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność
jednego z rodziców dziecka, niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka, objęcie dziecka pieczą zastępczą:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dołączyć dokumenty: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą)

Inne uwagi o dziecku np.: stała choroba, wady rozwojowe dziecka, itp. ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
V. Oświadczenie życzenia rodzica / opiekuna o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych,
wykraczających ponad podstawę programową:
 religia tak/nie (niepotrzebne skreślić, dotyczy dzieci 5,6 letnich)
VI. Kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych:
1……………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………
VII. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu:
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym w
godzinach od 6,30 / 7,00 (niepotrzebne skreślić) do……………..
VIII. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę(y) na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do
odbioru dziecka osób, przez dyrektora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.
IX. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jarocin, dnia ………………………

……………………. …………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)

*Dokumenty wymienione we wniosku są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu, wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata z oświadczeniem o
odpowiedzialności karnej.

