
Pułtusk, dnia …………………………….………….. 
 

Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 5  

w Pułtusku 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka  

do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Numer telefonu kontaktowego  
i adres poczty elektronicznej 

 

 

Matka/ prawny opiekun pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy  
się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

tak             nie  
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  

Numer telefonu kontaktowego  
i adres poczty elektronicznej 

 

 

Ojciec/prawny opiekun pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy             
się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

tak             nie  



3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
 

1. Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2. Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  1 

4. Wybrane placówki w kolejności od najbardziej preferowanej: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….….……………………….… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

-  niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych  we wniosku, 
 
- niezwłocznie poinformuję placówkę o każdej dłuższej nieobecności dziecka  (powyżej 14 dni). 
 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
związanych z rekrutacją do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926                          
z późn. zm.). 
 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  

 

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

podpis rodziców /opiekunów prawnych 

Do wniosku załączam: 

 Załącznik nr 1a,1b  - Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców /opiekunów prawnych dziecka. 

 Załącznik nr 1aa,1bb  -Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców /opiekunów prawnych dziecka. 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku zatrudnienia rodziców /opiekunów prawnych dziecka.    
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (wielodzietność rodziny    

                             oznacza troje i więcej dzieci). 
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu     

                              żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły położonej w                      

                              pobliżu przedszkola. 

 Załącznik nr 6 - Orzeczenie o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności  lub     
                                 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na                     
                                  niepełnosprawność  kandydata. 
 Załącznik nr 7 -  Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rodzica lub          
                                  rodzeństwa kandydata. 
 Załącznik nr 8 – Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z   
                                  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy     
                                  zastępczej. 

                                                 
1 wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „x” 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-01-2014&qplikid=1#P1A243

