
                                                                                                                                        Data przyjęcia wniosku .......................... 
                                         

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PURDZIE 
   Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 

 Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 
Godziny pracy przedszkola od 6.30 do 16.30.  Bezpłatna realizacja podstawy programowej odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 14.00. Odpłatność powyżej wymienionych godzin wynosi 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę. 
I.  PODSTAWOWE DANE DZIECKA 
1.Imię i nazwisko dziecka …....................................................................................................................... 
2. Data i miejsce urodzenia  ....................................................... Nr PESEL dziecka …............................... 
3. Adres zamieszkania dziecka ….............................................................................................................. 
4. Adres zameldowania dziecka……………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
II. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
( dane zbierane są do szybkiego kontaktu  z rodzicami w sytuacjach szczególnych np. choroba dziecka) 
MATKA: 
Imię i nazwisko: ......................................... .................................................................................... 
Telefon komórkowy……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
Godziny pracy ........................................................................................................................................... 
Nazwa zakładu pracy:……………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
OJCIEC: 
Imię i nazwisko......................................... ...................................................................................... 
Telefon komórkowy……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Godziny pracy ................................................................................................................................ 
Nazwa zakładu pracy:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych): 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
                                                 (miejscowość, ulica, numer domu) 
Adres  poczty elektronicznej........................................................................................................ 
Inne telefony do natychmiastowego kontaktu do dyspozycji przedszkola ( np. dziadkowie, ciocia) 
.....................................................................................................................................................  
 
III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE: 
1.  Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od dnia .......................... na …....... godzin  dziennie. 
2. Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 
3. Posiłki od dnia.............................,  
Śniadanie (godz.8.05), obiad( godz.11.30), podwieczorek( godz.14.05)* właściwe podkreślić 
4. Będzie korzystało z bezpłatnego transportu do i z przedszkola zorganizowanego przez Gminę 
( dotyczy dzieci 6 letnich): TAK/NIE    (właściwe podkreślić) 
5. Wnioskuję o zorganizowanie nauki religii dla mojego dziecka. TAK/NIE    (właściwe podkreślić) 
 
IV. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

1. Czy dziecko ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub orzeczenie o 
niepełnosprawności? TAK/NIE ( proszę wypisać choroby stwierdzone u dziecka np: epilepsja, 
alergia, wady rozwojowe) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy dziecko znajduje się pod opieka specjalisty (np. psycholog, logopeda) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Czy dziecko ma uprzedzenia do niektórych pokarmów? ( proszę wpisać jakich) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



V.  OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
1.Zapoznania z treścią Statutu przedszkola oraz przestrzegania postanowień Statutu przedszkola. 
2.Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 
3.Uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie. 
4.Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę dorosłą, 
zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 
5.Uczestniczenia w zebraniach rodziców, 
6.Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z usług przedszkola z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze 
skutkiem na koniec miesiąca. 
Oświadczenia 

 Oświadczam, ze dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Zgadzam się na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę lub 
nauczyciela przedszkola w ramach potrzeb placówki. 

 Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na umieszczanie prac dziecka i jego wizerunku na 
terenie placówki i na stronie internetowej placówki. 

 Oświadczam, że dobrowolnie udzieliłem/udzieliłam informacji dotyczących danych 
osobowych dziecka, rodziny. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
danych osobowych naszych i dziecka, w celach związanych z przyjęciem i pobytem w 
przedszkolu naszego dziecka  przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z Ustawą   z dnia 29 
września 1997r. o ochronie danych osobowych. 

Data............................. 
 
Podpis czytelny: matki........................................                 ojca ........................................ 
VI. UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NASTĘPUJACE OSOBY: 
1……………………………………………………………… 
2……………………………………………………………… 
3……………………………………………………………… 
Podpisy rodziców:.................................................................................................. 
 
WYKAZ KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO: 
W przypadku spełniania kryterium należy wstawić X we właściwym wierszu  
1.Wielodzietnosć rodziny kandydata………………...........................  
2. Niepełnosprawność kandydata………………………………………..…....  
3.Niepełnosprawnosć jednego z rodziców kandydata…….…….…... 
4.Niepełnosprawnosć obojga rodziców kandydata…………..……..... 
5.Niepełnosprawnosć rodzeństwa kandydata………………………....... 
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie…………………...…. 
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą………………………………...…...... 
 
VII. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
Komisja kwalifikacyjna w dniu ................................................................................................................ 
Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola na ......................................godzin od 
......................................2017 r. 
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis przewodniczącego Komisji i Członków 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 


