
 

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie 

Kamion Poduchowny 9,  96-512 Młodzieszyn 

dzieci 3-6 letnie 
 

I. DANE DZIECKA (KANDYDATA) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) ….…………………………………………………………..……………..………………….…… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Odległość w km od domu do szkoły …………………………………………………………………..……………………… 

Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka 

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

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

II. DANE RODZICÓW 

MATKA 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon* ………………………………………………… e-mail* ……………………………………………………………….….. 

 

OJCIEC     

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon* ………………………………………………… e-mail* ……………………………………………………………….….. 

 

* podanie danych tj. nr telefonu kontaktowego, adres email nie jest obowiązkowe, ale może 

usprawnić komunikowanie się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego 

sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 



 

 

Do wniosku dołączam  następujące  dokumenty potwierdzające spełnianie  kryteriów: 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

organ prowadzący : oświadczenie rodziców poświadczone przez dyrektora szkoły, 

zaświadczenie wydane przez pracodawcę, wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie rodzica 

zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenie rodzica. 

 

 zakreślić prawidłowe 

 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie będącymi realizacją 

obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 rozporządzenia RODO. 

 
                                                                                                     

……..………………………………………… 

                                                                          
           (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

 

DECYZJA O PRZYJECIU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

Na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada 

w Kamionie  z dnia ………………………………….………………………………… dziecko 

………………………………………………………. zostało przyjęte/ nie przyjęte 

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 

 

                                                                                     

………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis dyrektora) 


