
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr14/O/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko 
z dnia 12.02.2015r. 

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

(wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami) 

 

Dyrektor 

Przedszkola Samorządowego 

w Średniej Wsi 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Średniej Wsi. 

 

Dane osobowe dziecka: 
 

Imię Nazwisko Data urodzenia 

      -   -     

 
Miejsce urodzenia 

            

 
PESEL W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
             

 

Adres zamieszkania dziecka: 
 

Kod pocztowy  Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

         

 

Informacje dodatkowe: 
Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: 
o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym: 

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



Pobyt dziecka w placówce: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 w oddziale przedszkolnym czynnym 5 godzin dziennie 
od godz. 8.00 
do godz. 13.00 

 powyżej 5 godzin dziennie 
od godz. ………. 
do godz. ……….. 

 
Posiłki spożywane w przedszkolu (zaznaczyć x): 

Śniadanie  

II Śniadanie  

Obiad  

Podwieczorek  

 
 

Dane rodziców: 
 

Dane matki                                                                      Dane ojca 
 

Imię Nazwisko Imię Nazwisko 

       

 
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

   

 
Adres e-mail Adres e-mail 

   

 
Adres zamieszkania matki                                    Adres zamieszkania ojca 

 
Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość 

       

 
Ulica  Nr domu  Nr lokalu Ulica Nr domu  Nr lokalu 

           

 
 

Kolejność wybranych przedszkoli 
(nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli) 

Proszę wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych 
 

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

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

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



Kryteria przyjęć 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

 

Kryteria obowiązkowe* 
(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.). 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
 
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 
załącznik: 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). 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135). 

 

 

Kryteria dodatkowe 

 
1. Zatrudnienie rodziców – prowadzenie działalności gospodarczej 

Załącznik: oświadczenie 

 

2. Uczęszczanie rodzeństwa do tego przedszkola 

Załącznik: oświadczenie 

 

3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu do 8 godzin  

4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin  

5. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w pobliżu przedszkola 

Załącznik: oświadczenie 

 



* Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 
 

Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych informacji”. 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych 

z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy 

i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
 
 
 
 

 ………………… …………………………………… …………………………………… 
 data podpis matki/opiekunki prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


