
                                                                                                                                        Załącznik nr 1 

                                           do  Regulaminu rekrutacji dzieci  
do Publicznego Przedszkola w Golasowicach 

……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ów kandydata                                                                
 
 

…………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji                                                                                                  

 

 
                                                                      Dyrektor   

Publicznego Przedszkola                                                 
w   Golasowicach 

Wniosek o przyjęcie dziecka  
do  Publicznego Przedszkola w Golasowicach 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

1. Imię  i nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię i nazwisko rodziców kandydata 
 

Matki 
 

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 

1
 

 

 Kod 
pocztowy 

Miejscowość Ulica Numer domu/ 
numer 

mieszkania 

Kandydat 
    

Matka 
    

Ojciec 
    

6. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców 
kandydata (o ile je posiadają) 

 
Matki 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

II. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli 
Wskazuję wybrane publiczne przedszkola w kolejności od najbardziej   do najmniej preferowanych: 
 

1. Pierwszy wybór 

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

2. Drugi wybór 

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

            

 

………………………………………….…………………….… 
        Czytelny/e podpis/y rodzica/ów kandydata  
 

                                                
1
 Kodeks cywilny :  

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu 
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego                           
z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 



 

III. OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 
Oświadczamy, że dziecko będzie przebywać w przedszkolu w danym roku szkolnym  

 

w godzinach:  od ……………………. do……………….. 

 

i korzystać z posiłków: (śniadanie, obiad, podwieczorek) …………  
                                                                                                                      (liczba)  

 

IV. INFORMACJE DO I ETAPU REKRUTACJI: 

 
Lp. Oświadczenie rodziców tak nie 

1 Dziecko posiada rodzeństwo (jeśli tak  podać ile)  Ile?....  

2 Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

3 Jeden z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

4 Oboje rodziców posiadają orzeczenie o niepełnosprawności   

5 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   

6 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie   

7 Dziecko objęte jest pieczą zastępczą   

 
W celu potwierdzenia powyższych danych proszę o dostarczenie: oświadczenia rodzica o wielodzietności 
rodziny kandydata, przedstawienie kserokopii stosownych dokumentów tj. orzeczeń o niepełnosprawności, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica, oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu 
dziecka, kserokopia dokumentu poświadczającego objęcia dziecka pieczą zastępczą poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez rodzica.  
Powyższe dokumenty należy opatrzyć  klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia” 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

…………………..……………………………… 
                                                                                                     czytelny/e podpis/y rodzica/ów 

 

 
 

DECYZJA KOMISJI I ETAPU KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………….. 

 

zakwalifikowała ww. dziecko do przedszkola na ……….... godzin i ……. posiłki dziennie  

 

nie zakwalifikowała ww. dziecka do przedszkola z powodu 

………………………………………………… 

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

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

 

 

Podpisy komisji rekrutacyjnej:  

 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

 


