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

 (pieczęć przedszkola)                                                   Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie   

   

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 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. Adresy poczty elektronicznej/numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów dziecka jeśli 

posiadają………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

*(zaznaczyć krzyżykiem) 

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

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

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Łańcut, dnia ........................      ................................................            …............................................. 
  

 

                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego)                 (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

Decyzja  Komisji Rekrutacyjnej: 

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

1. Przyjęła w/w dziecko do Przedszkola Miejskiego  Nr 5 w Łańcucie na ......godzin od 01.09.201..r. 

liczba punktów…………………………………………………………………………....................... 

2. Nie przyjęła dziecka 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 5 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 ........................      ................................................            …............................................. 
  

 


