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Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

I. Dane kandydata (dziecka): 

 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. PESEL  

4. Adres zamieszkania  

 

II. Dane rodziców kandydata (dziecka) lub prawnych opiekunów: 

1. 

Imię i 

nazwisko 

ojca 

 

Adres 

zamieszkania 
 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 

im. A. Mickiewicza w Budziszewku 

Budziszewko 57a,  

Dane wnioskodawcy:   

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 



2. 

Imię i 

nazwisko 

matki 

 

Adres 

zamieszkania 
 

3. 

Dane poczty elektronicznej i numer telefonu 

ojca 

matki 

 

III. Wskazanie kolejności wyboru publicznego przedszkola od najbardziej do najmniej  
preferowanego: 

1 miejsce preferowane  

2 miejsce preferowane  

3 miejsce preferowane  

 

 

IV. Do wniosku do I etapu rekrutacji dołącza się ( właściwe zaznaczyć X ): 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny  

2. 
Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

dziecka (PCPR) 
 

3. 
Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

matki dziecka (PCPR) 
 

4. 
Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

ojca dziecka (PCPR) 
 

5. 
Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

rodzeństwa (PCPR) 
 



6. Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą  

7. 
Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność dziecka (PPP) 
 

8. 
Oryginał prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 

separację lub akt zgonu rodzica 
 

9. 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
 

 

V. Do wniosku do II etapu rekrutacji (jeżeli po zastosowaniu  kryteriów ustawowych 

określonych w pkt. IV przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu 

kandydata do przedszkola decydować będą kryteria drugiego etapu,) dołącza się ( właściwe 

zaznaczyć X ): 

 

1. Oświadczenie o zatrudnieniu ojca  

2. Oświadczenie o zatrudnieniu matki  

3. 
Oświadczenie że do przedszkola, uczęszcza rodzeństwo kandydata lub z 

wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie 

jego rodzeństwa. 

 

4. Oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.  

5. 
Wniosek, lub dokument wskazujący o potrzebie objęcia dziecka wychowaniem 

przedszkolnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji 

wspomagających rodzinę. 
 

 

 

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

( miejscowość,  data )                                                      (  podpis wnioskodawcy ) 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 


