
załącznik nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

                                                   PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  NR ………….  

                                                      w  GRÓJCU 

                                                                              NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić 

drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe.) 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola: od  1 września 2015 roku 

Nazwa i adres placówki: 

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka: ……………………………… 
Przedszkole  czynne od godz. 6

30 
do godz. 17

00
,
 
 

bezpłatna podstawa programowa realizowana jest od godz. 8
00 

do godz.13
00  

 

1. 

 

 

 

 ramy czasowe: 

od godz.……….. do godz.………. 

ilość godzin: 

 …………….godzin 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ  DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

 

RODZEŃSTWO  

imię  

nazwisko  

data urodzenia  



 

 

 

KWESTIONARIUSZ  DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH * 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ* 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 



 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ  

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” oraz dołączyć do wniosku 

wymaganą dokumentację) 

Kryteria konstytucyjne (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: orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 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 i punktacja – ustalone przez gminę  Grójec 
(art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,  
poz. 2572 ze zm.)) 

1. 

dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny 
mieszkają w Gminie Grójec i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Grójcu – 2 pkt 
 załącznik: oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy i rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie 

Skarbowym w Grójcu 

 

2. dzieci zgłoszone na  największą  ilość godzin pobytu w przedszkolu  
(8 godzin i więcej) – 2 pkt 

 

3. 
Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2015/2016    do 

przedszkola, do którego został złożony wniosek – 1 pkt 
 

4. 
dzieci pracowników jednostek samorządu terytorialnego – 1pkt 

 



5. 

aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący) 

załącznik: zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 

INNE INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka, mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu lub inne istotne, 

zdaniem rodziców, informacje o dziecku: 

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

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

 

    OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA: 

1. ZOBOWIĄZANIE  DOTYCZĄCE  UISZCZANIA  OPŁAT   ZA  PRZEDSZKOLE: 

            Ja, niżej podpisany (-a) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat  

            związanych z korzystaniem przez moje dziecko z przedszkola (do 15  każdego m-ca) 

 

                                                            …………………………………………………………                                                                                                                                                                               
                                                       (data i czytelny podpis ojca, matki, opiekuna prawnego*) 

 

2. ZOBOWIĄZANIA  RODZICÓW: 

Ja, niżej podpisany (-a) zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 uczestnictwa w zebraniach rodziców 

 zgłaszanie do przedszkola na bieżąco zmian w informacjach dotyczących dziecka 

 przyprowadzania do przedszkola TYLKO ZDROWEGO DZIECKA 

 informowania przedszkola o chorobach dziecka (chorobach zakaźnych) 

 

............................................................................................. 
        (data i czytelny podpis ojca, matki, opiekuna prawnego*) 

 
3. OŚWIADCZENIE RODZICÓW  W  PRZYPADKU  UPOWAŻNIENIA  INNYCH  OSÓB  DO  

PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA 
                   (upoważnić można tylko osoby pełnoletnie zgodnie z  § 2 ust. pkt. 4 statutu przedszkola) 

              Ja, niżej podpisany (-a)…………………………………………………..................legitymujący się  dowodem   
              osobistym: Seria i  Nr……………….wydanym  przez…………………………………………………………………….. 
              upoważniam  następujące osoby  do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z  
              przedszkola:  

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, stopień pokrewieństwa Seria i numer     

dowodu 

   

   

   

   



Wszelkie konsekwencje mojej decyzji będę w pełni ponosił(a) osobiście 

                                                                                      

............................................................................................. 
        (data i czytelny podpis ojca, matki, opiekuna prawnego*) 

 

4. OŚWIADCZENIE  W  SPRAWIE  PUBLIKACJI  WIZERUNKU  DZIECKA: 

Wyrażam / nie wyrażam * zgody na wykorzystywanie  wizerunku dziecka w publikacjach  

papierowych i elektronicznych  związanych z życiem przedszkola  

 

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

        (data i czytelny podpis ojca, matki, opiekuna prawnego*) 

 

5. ZGODA  RODZICÓW  NA  UDZIAŁ  DZIECKA  W  WYCIECZKACH  I 

SPACERACH: 

 Ja, niżej podpisany (a) oświadczam , że zezwalam mojemu dziecku: 

……………………………………………………………………………………………… 

 na udział w wycieczkach i spacerach  organizowanych  przez Przedszkole w roku    

 szkolnym 2015/2016. Tym  samym  informuję, iż nie widzę  przeciwskazań  zdrowotnych   

 do uczestnictwa mojego dziecka w  wycieczkach i spacerach. W razie potrzeby zgadzam  

 się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka  w celu ratowania  

 zdrowia i życia.        

           Pouczenia: 

            Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

                         (data) (podpis matki/opiekunki prawnej*)  (podpis ojca/ opiekuna prawnego*) 

 

             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 prawnej*)  (podpis ojca/ opiekuna prawnego*) 

   

   

 
   UWAGA!  Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy           

   oddać w placówce, do której kierowany jest wniosek, do 31 marca 2015 r. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Grójec i rozliczaniu podatku 

dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Grójcu. 

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica. 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodzinny dziecka. 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 



 

          I.  ROZPATRZENIE  WNIOSKU  (wypełnia przedszkole): 

             I. KOMISJA KWALIFIKACYJNA  na posiedzeniu w dniu .................................................. 

       a)   zakwalifikowała dziecko: ................................................................................................ 

             do korzystania  z Przedszkola   

             b)   nie zakwalifikowała dziecka: .......................................................................................... 

             do korzystania z Przedszkola, z powodu: ......................................................................      

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

           Przewodniczący Komisji:                   Członkowie Komisji: 

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

                    

                                                            

             II. DECYZJĄ  DYREKTORA  z dnia ……………. dziecko………………….…………… 

a) zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola  

 

b)  nie zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola, z powodu: ……………… 

                      

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

                                

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

                                                                                                                  (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 


