
...................................................                                                                                        Załącznik Nr 1 do Regulaminu             

 (pieczęć przedszkola)                                                   Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie   

   

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ŁAŃCUCIE 

 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………............................ 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………… numer PESEL……………....... 

2. Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 

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

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

3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata .……………………….……………................ 

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

4. Numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, adres poczty elektronicznej 

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

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

5. Kolejność wyboru placówki  ( od najbardziej do najmniej preferowanej)* 

    1 miejsce -      …......................................................................................   

    2 miejsce -         ….................................................................................... 

*(zaznaczyć krzyżykiem) 

6. Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów: 

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

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

7.  Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od  …............. do ….............. , godzin …......................... 

8. Korzystanie z posiłków: 8³º śniadanie,  11³º obiad,  14ºº podwieczorek (podkreślić) 

9. Informacje o dziecku i rodzinie: 

Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia) 

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

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

Rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w placówce – tak , nie (niepotrzebne skreślić) 

Rodzina :  

1) pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić) 

2) objęta / nieobjęta pomocą socjalną (niepotrzebne skreślić) 

3) o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej – tak, nie (niepotrzebne skreślić) 

Istotne dane o dziecku:  (stan zdrowia, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny) 

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

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



 

10.Zobowiązuje się do : 

 -  przestrzegania postanowień statutu 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 do tego   

upoważnioną, zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

  - przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

  - uczestniczenia w zebraniach rodziców 

11. Oświadczenia: 

1)  Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania , działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23 poz. 225) informacje 

dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu  

w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka.  

Na zebranie i przetwarzanie  danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

2) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na  publikowanie fotografii  

i informacji z życia przedszkola na stronach internetowych placówki zawierających wizerunek  

lub  imię i  nazwisko mojego dziecka  i jego rodziny oraz publikacji w mediach lokalnych. 

 

3) Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

Łańcut, data ..................................... 

 

 

12 .Decyzja  Komisji Rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu................................... 

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola Nr 2 na ........ godzin od 01.09……….. r.- liczba 

punktów…………………………………………………………………………………………….. 

2. Nie zakwalifikowała dziecko z powodu ................................................, liczba punktów ……… 

3. Skierowała dziecko do Przedszkola Nr........................................................................................ 

 

 

 

 

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

(podpisy Przewodniczącego Komisji i Członków) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie 

 

 

 

........................................................... 
(nazwisko i imię matki / opiekuna prawnego) 

 

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

(nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego) 

 

   

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

Do odbioru z przedszkola dziecka ......................................................................................................... 
                                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

upoważniam/y następujące osoby: 

 

1. ............................................................................................................................................................ 
               imię i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                                       nr telefonu  

 

 

2. ............................................................................................................................................................ 
              imię i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                                       nr telefonu  

 

 

3. ............................................................................................................................................................ 
              imię i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                                       nr telefonu  

 

 

4. ............................................................................................................................................................ 
              imię i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                                      nr telefonu 

 

 

5. ............................................................................................................................................................ 
              imię i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                                      nr telefonu 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

 

 

 

 

 

 

Łańcut, dnia ........................      ................................................            …............................................. 
                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego)                 (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


