
Pani Lidia Szurek 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łosiu 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

1. Imię/imiona:  

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

2. Nazwisko:  

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

3. PESEL1 

           

4. Data urodzenia:  

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

(dzień)         (miesiąc słownie)                        (rok) 

5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata:  

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów i kandydata: 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Numery telefonów rodziców kandydata/prawnych opiekunów: 

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

(domowy)     (komórkowy matki/ojca)     (w razie nagłego wypadku powiadomić) 

8. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata/prawnych opiekunów – o ile posiadają: 

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

9. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych: 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

 

10. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych przez organ prowadzący  

  

  

Lp. 

  

Kryterium 

rekrutacyjne organu 

prowadzącego  

  

Wymagany dokument 

  

Czy kryterium zostaje 

zgłoszone do oceny? 

  

1. 

Obydwoje 

rodziców/prawni 

opiekunowie kandydata 

pracują, uczą się, 

studiują w trybie 

stacjonarnym 

  

Oświadczenie rodzica 
  

   Samotny  Oświadczenie rodzica   

                                                         
1 W przypadku braku numeru PESEL, należy podać serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 



2. rodzic/opiekun prawny 

kandydata pracuje, uczy 

się studiuje w trybie 

stacjonarnym 

  

3. 

Rodzeństwo kandydata 

przyjęte do tego samego 

przedszkola na rok 

szkolny, na który 

prowadzona jest 

rekrutacja 

 Oświadczenie rodzica   

  

4. 

Dziecko, którego 

rodzeństwo kształci się 

w szkole podstawowej 

prowadzonej przez 

Gminę Ropa. 

 Oświadczenie rodzica   

  

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów o których mowa  

w pkt.10:  

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................................. 

Oświadczam, że otrzymałem informację dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych 

(klauzule informacyjną). 

Oświadczam, że podane wyżej dane zgodne są ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (podpisy wnioskodawców) 
 

 

                                                         
2 Pouczenie: 

 

Art. 233 § 1 i 6 k.k. 

 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

 

§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 

ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.  


