
                                                          

                                                                                                              Data wpływu wniosku ………………………..……. 

                                                                             DYREKTOR 
                                                                               NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO 

                                                                                IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ   
                                                           
                                                                       WNIOSEK O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  
                                                                     w roku szkolnym …………../…………….. 
 

1. Dane dziecka: 

Nazwisko i imię dziecka   

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

 Czas pobytu dziecka w placówce: Placówka czynna od godziny ……… do …….. 

  
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 Matka/opiekun prawny: Ojciec/opiekun prawny: 

Nazwisko    

Imię    

Adres zamieszkania 
rodziców 

  

Tel. kontaktowy i adres 

poczty elektronicznej 

  

Zakład pracy            

 
Informacje do wniosku 

 
3. Dodatkowe uwagi, wyjaśnienia rodziców (opiekunów) np. dotyczące stanu zdrowia dziecka przewlekłe 

choroby, leki jakie dziecko zażywa na stałe, na co dziecko jest uczulone, alergie na leki, pokarm, na pylenie  

roślin, dotyczące zachowania: 

 

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

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

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

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



4. Informacje o rodzinie dziecka 
 

1) Liczba dzieci w rodzinie ……………….  

                     2)  Niepełnosprawność dziecka (właściwe podkreślić)   tak / nie 
                     3)  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (właściwe podkreślić)   tak / nie 

2) Objęcie kandydata pieczą zastępczą (właściwe podkreślić)   tak / nie 
 

Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie w/w kryteriów: 
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. 
• Decyzja w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 
• 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. 
• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

5. Wyrażam zgodę na: 

− na uczęszczanie mojego dziecka na zajęcia religii (właściwe podkreślić)   tak / nie 

− wykorzystanie fotografii, zdjęć sytuacyjnych i filmów  z udziałem mojego dziecka,  jako materiałów 
informujących i promujących  osiągnięcia  dzieci i przedszkola(właściwe podkreślić)   tak / nie 

− na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach, konkursach, wyjazdach i  wyjściach organizowanych przez 
przedszkole (właściwe podkreślić)   tak / nie 

6. Oświadczam, że: 
− Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku, 
−  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń i załączników do wniosku. 

 
 
 
Kielce, dnia …………………………………….                                                         …………………………………………………………………… 
                                                                                                                    Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                       Zatwierdzenie wniosku przez Dyrektora     

 

 

 

 

 

 

 

 


