
Wisła, dnia ……………………… 
 
 
Dyrektor 
 
……………………………………. 
 
w Wiśle 

 
Wniosek o przyj ęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego* 

 
 Wnioskuję o przyjęcie do Przedszkola nr ……/oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr ……… w Wiśle* na rok szkolny ………………. syna/córki 

…………………………………ur. dnia …........................ PESEL dziecka …………………… 

      (imię i nazwisko dziecka)  

na: ………… godzin dziennie, tj. od ……………. do …………….., 

 
Dane dotycz ące rodziców: 
Imię i nazwisko mamy/prawnego opiekuna*: ………………………………………………………, 
 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………,  
 
nr tel. …………………………… adres e-mail (jeżeli jest) ………………………………………… 
 
 
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*: ……………………………………………….............., 
 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………,  
 
nr tel. …………………………… adres e-mail (jeżeli jest)………………………………………… 
                                              
 
Informacja o przedszkolach/oddziałach przedszkolnyc h w szkołach podstawowych 
(nie wi ęcej ni ż trzech), do których rodzice/prawni opiekunowie zło żyli wnioski o 
przyj ęcie dziecka, w porz ądku od najbardziej do najmniej preferowanych:  
 

1) …………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

 
 
Informacje dodatkowe uznane przez rodziców/prawnych  opiekunów dziecka za istotne 
dotycz ące m.in. stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 



 
Dla potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów rekrutacji do wniosku dołączam*: 
 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), 
 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo notarialnie poświadczona kopia 
albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu), 

 
3) 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 2016 r. 
poz. 2046) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu), 
 

4) 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 (oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu), 
 

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 697) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu), 
 

6) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów (zatrudnienie na 
podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych lub będących 
rolnikami (gospodarstwo rolne powyżej 1h) i nie przebywających na urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym), 

 
7) oświadczenie o dochodzie, 

 
8) oświadczenie, że rodzina jest objęta wsparciem MOPS-u 

 
 
 

        ………………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis) 

    
 
 

*- niepotrzebne skreślić 
 


