
Data ............................................ 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD TOPOLĄ” W GRYBOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
 
Dane kandydata: 

1. Imię  
2. Nazwisko  
3. Miejsce urodzenia  
4. Data urodzenia   -   -     

d d  m m  r r r r 
5. PESEL 

lub seria i numer paszportu 
lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość 

           
 
 

6. Adres zamieszkania 
 
  -     

 
Dane matki kandydata: 

1. Imię  
2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania 
 
  -     

4. Adres poczty elektronicznej  
5. Numer telefonu  

 
Dane ojca kandydata: 

1. Imię  
2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania 
 
  -     

4. Adres poczty elektronicznej:  
5. Numer telefonu  
 
 

  

Art. 150 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: wniosek zawiera imię, nazwisko, datę 
urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców 
i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 



Przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole 

................................................................................................................................................................ 
(jeżeli karta złożona została w więcej niż jednym przedszkolu – w każdej karcie zgłoszenia jako pierwszego wyboru  

wpisywać należy to samo przedszkole) 

Przedszkole drugiego wyboru: .............................................................................................................. 

Przedszkole trzeciego wyboru: .............................................................................................................. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ......................... do .......................... 

Ilość posiłków z których dziecko będzie korzystać w przedszkolu: 
Śniadanie 
Obiad 
Podwieczorek 
* proszę postawić znak X przy wybranych 

INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (opiekunów prawnych) 
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DZIECKA (np. choroby, alergie, itp.): 

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

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

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

Załączniki:* 

Oświadczenia rodziców kandydata (druk do pobrania w przedszkolu). 
Kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających: 

niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
objęcie kandydata pieczą zastepczą, 
akt zgonu rodzica, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
rodziców kandydata. 

* proszę postawić znak X przy dołączonych załącznikach 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym (art. 233 §1. 
Kodeksu Karnego). 

........................................................................ 
(miejscowość, data) 

........................................................................ 
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

Art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki 
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 


	Przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole
	................................................................................................................................................................

