
 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

 DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 POD ŻAGLAMI PIĄTKI W CHODZIEŻY 

 

1. Zgłaszam dziecko: 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko mamy   

adres zamieszkania:  

telefon kontaktowy  

adres poczty elektronicznej  

Imię i nazwisko taty  

adres zamieszkania:  

telefon kontaktowy  

adres poczty elektronicznej  

3.Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji: 
(wpisać „TAK” lub „NIE”) 
 

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ………………Liczba dzieci w rodzinie ……….. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ………………………………………..…….….. 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ………………………….. ……… 

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych: Matka ……………… Ojciec ……….………… 

Dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo ……………………………………………………… 

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego …………………………….………………. 

Dziecko w rodzinie zastępczej ……………………………………………………………………….. 

Rodzice dziecka pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym: 

Matka ………………  Rodzaj pracy: stała / dorywcza*, uczy się w systemie dziennym ………… 

Ojciec ………………  Rodzaj pracy: stała / dorywcza* , uczy się w systemie dziennym ………. 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej placówki (jeśli tak - podać imię, nazwisko i rok urodzenia) 

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

 

4. Pobyt dziecka w placówce wyniesie ………………. godzin dziennie ………………………..  

5. Dodatkowe informacje o dziecku:  

1) Proszę, aby moje dziecko uczestniczyło/ nie uczestniczyło w zajęciach religii. 

                         (właściwe podkreślić)  ( religię w przedszkolu mają dzieci 6- letnie) 

 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka, a w przypadku braku , seria i 

numer paszportu lub innego dokumenty tożsamości 
 

Szkoła Podstawowa odpowiedzialna  za 

kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego (dotyczy 5-latków) 

 

  



1. Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody ( właściwe podkreślić)  na publikowanie zdjęć dziecka na 

stronie internetowej, facebooku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, prasie. 

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ 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 dorosłą, zgłoszoną 

nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo  

❑ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA l JEGO RODZINY 
Zgodnie z Zarządzeniem MEN  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki 

oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U. MEN Nr 23 poz. 225) są zebrane w celu 

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

udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 

służbowej. 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez przedszkole  

w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych 

(art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych  

osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

Oświadczam, że dane zawarte w karcie, są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

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

Data…………………………… 

Do wniosku załączam: odpowiednie zakreślić 
       oświadczenie o wielodzietności  
       oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez  rodzica kopia orzeczenia o potrzebie  
        kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność 
 
       oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia orzeczenia  o niepełnosprawności lub o stopni 
niepełnosprawności 
       oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego 
orzekającego rozwód lub separację 
       oryginał  lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia aktu zgonu rodzica dziecka 
       oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie                  
        z jego rodzicem 
       oryginał  lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia  dokumentu  poświadczającego objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 
       oświadczenie rodziców o pobraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 

 

 
 


