
WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "Akademia Maluszka" 

w NAGAWCZYNIE na rok przedszkolny 2022/2023
Imię i nazwisko dziecka

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

Pesel

Adres zameldowania:

miejscowość  ……...................... ulica, nr domu ………………….. kod ………………..

gmina ………………………………. powiat ………………………………….

Adres zamieszkania:

miejscowość  ………………………………… ulica,  nr domu ………………….. kod ………………..

gmina ………………………………. powiat ………………………………….

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: (przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.0)

od ……………………  do …………………

Deklarowana ilość posiłków dla dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu 

(obowiązkowo 2 posiłki w ciągu 5 godzin pobytu - śniadanie 8.30, obiad 12.00, podwieczorek 13.45 ): 

   .........……

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

MATKA

imię i nazwisko  …………………………………………...

Adres zamieszkania:

miejscowość  …………………………………  ulica, nr domu ………………….. kod ………………..

gmina ………………………………. powiat …………………………

OJCIEC

imię ……………………………………………

nazwisko ……………………………………..

Adres zamieszkania:

miejscowość  …………………………………  ulica, nr domu ………………….. kod ………………..

gmina ………………………………. powiat ………………………………….

NUMERY     TELEFONÓW     KONTAKTOWYCH

Matka ............................................................    Ojciec...........................................................

Adres poczty e-mail

Matka ............................................................    Ojciec...........................................................

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie

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

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



III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 przestrzegania postanowień regulaminu 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 w godzinach pracy przedszkola,

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,

 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Tylko zakreślenie wszystkich powyższych zobowiązań warunkuje wzięcie udziału w rekrutacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 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.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie: wyrażam zgodę.

Data ............................

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

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
(proszę o zakreślenie  w kółeczku odpowiednio TAK lub NIE)

Kryterium
1 Dziecko zamieszkałe na obszarze Dębicy. TAK/NIE
2 Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje 

lub więcej dzieci.
TAK/NIE

3 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. TAK/NIE
4 Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, 

wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 
na podstawie odrębnych przepisów.

TAK/NIE

5 Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec 
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów.

TAK/NIE

6 Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 
niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany 
stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia).

TAK/NIE

7 Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie 
wychowującej.

TAK/NIE

8 Dziecko objęte pieczą zastępczą. TAK/NIE

9 Dziecko mieszkające w Gminie Dębica TAK/NIE

10 Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo. TAK/NIE
11 Dziecko, których rodzeństwo kontynuuje edukację w 

danym przedszkolu. TAK/NIE



DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE W/W KRYTERIÓW

Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Dębica Oświadczenie – załącznik

Dziecko zamieszkałe na terenie Dębicy. Oświadczenie – załącznik

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub 
więcej dzieci

Oświadczenie – załącznik

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane bez względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, 
poz.721, z późn. zm.) - w postaci kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec 
której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy
oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec 
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy
oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 
niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany 
stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica, opiekuna prawnego dziecka oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem - zał.

Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.11 o 
wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, 
z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz.154 i 866)- w 
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo
Oświadczenie – załącznik oraz zaświadczenie z 
zakładu pracy



OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU NA OBSZARZE GMINY DĘBICA

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

                                                (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

oświadczam/y, że zamieszkuję/my na obszarze Gminy Dębica. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

 Dębica, dn.  ………………………………………         …......................................................................           

                                                                                               (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU NA TERENIE DĘBICY

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

                                                (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

oświadczam/y, że zamieszkuję/my na terenie Dębicy. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

    Dębica, dn.  …………………………………        …......................................................................                 

                                                                                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

  OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

RODZINY DZIECKA

My…………………………………………………………......................................………………..

                                           (imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

Oświadczam/y , iż dziecko…………………………………………………………………………     

(imię i nazwisko dziecka)

zgłoszone do  przedszkola na rok  przedszkolny 2021/2022 jest członkiem rodziny wielodzietnej*, 

wraz z dzieckiem rodzina liczy ……… członków (w tym:  ……..  dzieci).

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                   (podpis ojca lub opiekuna prawnego

Dębica, dn.  ................................................. ........                                                                

                            (data wypełniania oświadczenia)

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci



OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM
 WYCHOWYWANIU DZIECKA

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/ ……………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………….

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko/dzieci: 

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

                                                             (imię, nazwisko i PESEL dziecka)

i  nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.            

Dębica, dn.  ..............................................                      …………………………………………        

(data złożenia oświadczenia)                                                            (podpis osoby składającej 

oświadczenia)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (OJCIEC)

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………….........

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony ………………......……….

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

(nazwa i adres zakładu pracy).

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby - danych  u 

mojego pracodawcy. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.

Dębica, dn.  ..............................................                           ………………………………………… 

(data złożenia oświadczenia)                                                                    (podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (MATKA)

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………...

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony …...............................................

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

(nazwa i adres zakładu pracy)

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby - danych  u 

mojego pracodawcy. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.

Dębica, dn.  ..............................................                           …………………………………………   

(data złożenia oświadczenia)                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)


