
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, ul Nowa Wieś 59 

na rok szkolny 2019/ 2020 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Gmina        Powiat  

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

Gmina          Powiat 

 

 

  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

 

Adres miejsca zamieszkania  

Gmina                                               Powiat 

Adres miejsca zamieszkania   

Gmina                                     Powiat 

 

 

Adres poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej  

 

Numery telefonów kontaktowych  

 

Numery telefonów kontaktowych 

 
 

 

3. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych): 

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

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

4. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:   od ...................  do ..................... tj. ……..…… h 
 

5.  Deklaracja i oświadczenie: 
1) Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może prosić o udzielenie i potwierdzenie  informacji 

koniecznych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

2) Oświadczam, że: 

1) jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. 2015, 2135 z późn. zm.). 

 Czytelne podpisy: 

 

 

……………………………………………..   ………………………………………………….. 
                 matki/opiekunki              ojca/opiekuna  
       
 

6.  Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola. 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Wizytatorki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej 

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie  rekrutacji do Przedszkola  Zgromadzenia  Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach 
 

w sprawie procedury rekrutacyjnej  

do Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie 

 



……………………………………… 
                                                                                ( podpis dyrektora przedszkola)  
Krzeszowice , dnia ……………2019r. 

7.  Oświadczenia Rodzica:  /niepotrzebne przekreślić/ 

 
Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59), oświadczenia 

wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

a) Oświadczam, że posiadam ……. Dzieci 

b) Oświadczam, że jestem osoba samotnie wychowującą  ……..dzieci 

c) Oświadczam, że rodzeństwo dziecka uczęszcza / uczęszczało do tego przedszkola 

d) Oświadczam, że   Mama   i   Tata   Dziecka pracuje 

e) Oświadczam, że   Mama   i   Tata   Dziecka  studiuje 

f)  Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

…………………...…………                                                      ……………………………. 
     podpis matki/opiekunki                  podpis ojca/opiekuna 

 

 

8.  Dołączenie dokumentacji: 

a) W przypadku niepełnosprawności dziecka, jego rodzeństwa lub rodziców, należy dołączyć  

     do dokumentacji orzeczenie o niepełnosprawności 

b) W przypadku objęcia dziecka pieczą zastępczą, należy dołączyć dokument potwierdzający 

     status opiekuna. 

c) W przypadku szeroko rozumianego ubóstwa, należy przedstawić, względnie 

     udokumentować  swoją sytuację. 
   

 

 

9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu……………2018r. podjęła decyzję  

o przyjęciu / nieprzyjęciu………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) do 

Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach  na rok szkolny 2018/2019. 

Przyczyny nieprzyjęcia dziecka…………………………………………………………………

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

Podpis przewodniczącego komisji:   

 

                                                   


