
 WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "Zakątek Malucha"  

W BRZEŹNICY na rok przedszkolny 2020/2021 

 

Imię i nazwisko dziecka 

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

Pesel 

           

 

Adres zameldowania: 

miejscowość  ……...................... ulica, nr domu ………………….. kod ……………….. 

gmina ………………………………. powiat …………………………………..................... 

Adres zamieszkania: 

miejscowość  ………………….....ulica,  nr domu ………………….. kod ……………….. 

gmina ………………………………. powiat  …………………………………...................... 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..... 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: (propozycja pracy przedszkola od 6.30 do 16.00) 

od ……………………  do ………………… 

Deklarowana ilość posiłków dla dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu (obowiązkowo 1 posiłek w 

ciągu 5 godzin pobytu w przedszkolu) :    .........…… 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

MATKA 

imię i nazwisko  …………………………………………... 

Adres zamieszkania: 

miejscowość, kod pocztowy  ………………………….............. ulica, nr domu ………………….........  

gmina ………………………………. powiat …………………... 

OJCIEC 

imię i nazwisko ……………………………………........... 

Adres zamieszkania: 

miejscowość, kod pocztowy  …………………………………  ulica, nr domu ………………….. ......... 

gmina ………………………………. powiat ……………........ 

 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH 

Matka ............................................................    Ojciec........................................................... 

Adres poczty e-mail 

Matka ............................................................    Ojciec........................................................... 

 

 

 

 



II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 

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

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

 

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

❑ przestrzegania postanowień regulaminu przedszkola, 

❑ podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 

❑ regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

❑ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nau-

czycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola, 

❑ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

❑ uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

Tylko zakreślenie wszystkich powyższych zobowiązań warunkuje wzięcie udziału w rekrutacji. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY są zebrane 

w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostęp-

nione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na ze-

branie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

Miejsce i data ............................ 

Podpis czytelny:           matki ............................................... ojca .......................................... 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTA-

CYJNYM (proszę o zakreślenie  w kółeczku odpowiednio TAK lub NIE) 

 

 Kryterium 

1 Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy  

Dębica. 
TAK NIE 

2 Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowują-

cej troje lub więcej dzieci. 
TAK NIE 

3 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. 

 
TAK NIE 

4 Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełno-

sprawnej, wobec której orzeczono znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawno-

ści, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów. 

TAK NIE 

5 Dziecko obojga rodziców niepełnospraw-

nych, wobec których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów. 

TAK NIE 



6 Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność lub znaczny bądź umiar-

kowany stopień niepełnosprawności (powy-

żej 16 roku życia). 

TAK NIE 

7 Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wy-

chowującej. 
TAK NIE 

8 Dziecko objęte pieczą zastępczą. 

 
TAK NIE 

 

 

………………………………………………… 

podpis  rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJ-

NYM (proszę o zakreślenie w kółeczko odpowiednio TAK lub NIE) 

 

 Kryterium 

1 Dziecko mieszkające w danym sołectwie, 

w którym funkcjonuje przedszkole. 

 

TAK 

 

NIE 

2 Dziecko obojga rodziców pracujących  

zawodowo. 
TAK NIE 

3 Dziecko, którego rodzice zadeklarowali 

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej  5 

godzin dziennie. 

TAK NIE 

4 Dziecko, których rodzeństwo kontynuuje 

edukację w danym przedszkolu. 
TAK NIE 

5 Dziecko kontynuuje uczęszczanie do tego 

samego przedszkola. TAK NIE 

 

 

……………………………………………….. 

podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O ZAMIESZKANIU NA OBSZARZE GMINY DĘBICA 

 

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

                                                (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

 

oświadczam/y, że zamieszkuję/my na obszarze Gminy Dębica. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

                                                                                        podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

                                                                                  Brzeźnica, dn.  ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI  

RODZINY DZIECKA 

My………………………………………………………………………………………………….. 

 (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

Oświadczam/y , iż dziecko…………………………………………………………………………                              

                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

zgłoszone do  przedszkola na rok  przedszkolny 2020/2021 jest członkiem rodziny wielodzietnej*, wraz z 

dzieckiem rodzina liczy ……… ....członków (w tym:  ……..  dzieci). 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                          (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

Brzeźnica, dn.  ................................................. ........                                                                 

                       (data wypełniania oświadczenia) 

 

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci



OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (OJCIEC) 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………………... 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………… 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony ………………………………………... 

………………………………………………………………………...........(nazwa i adres zakładu pracy). 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby - danych  u mojego 

pracodawcy. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Brzeźnica, dn.  ..............................................                           …………………………………………  

(data złożenia oświadczenia)                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (MATKA) 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………………... 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………… 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony ………………………………………... 

………………………………………………………………………………(nazwa i adres zakładu pracy) 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby - danych  u mojego 

pracodawcy. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Brzeźnica, dn.  ..............................................                           …………………………………………                                  

(data złożenia oświadczenia)                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM 

 WYCHOWYWANIU DZIECKA 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/ ………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………… 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………….. 

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

                                                             (imię, nazwisko i PESEL dziecka) 

i  nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.             

   ……………………………     (podpis osoby składającej oświadczenie)      Brzeźnica, dn.  ...................... 

                       


