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WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO   „BAJKOWA KRAINA” W ROKU SZKOLNYM 
2022/2023 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad  Dunajcem. 

DANE DZIECKA / KANDYDATA 

Imię ………………………………………………..................... 

Nazwisko ………………………………………………………... 

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

PESEL …………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka/kandydata 

Miejscowość …………………………………………………. 

Nr domu ……………………………………………………… 

Kod pocztowy…………………………  Miejscowość/Poczta……………………………………… 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

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

Adres zameldowania matki………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania ojca ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Data i godz. wpływu:…………… 

l.dz. …………………………... 

DO  DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM 



OŚWIADCZENIE 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny: 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

w celach statystycznych i sprawach związanych z rekrutacją do Punktu Przedszkolnego. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz.926 z późn.zm.) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć) 

               - Oświadczenie dot. wielodzietności rodziny kandydata 

               -  Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata 

               - Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

               - Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

               - Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

               - Dokumenty potwierdzające prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający  

                    rozwód lub separację lub akt zgonu 

             - Oświadczenie o samotnym  wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o   

                    niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

                - Dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą  

                - Oświadczenie o zameldowaniu dziecka na terenie gminy Gródek nad  

                     Dunajcem 

                 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu  

                     działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w  

                     systemie dziennym  

                  - Oświadczenie o deklarowanym pobycie  dziecka powyżej 8 godzin dziennie 

                  - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o byciu osobą bezrobotną i  

                     brakiem powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym 

                  - Oświadczenie  odnośnie wsparcia  lub jego braku w ramach systemu  

                     świadczeń rodzinnych 

                   - Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o  figurowaniu w rejestrze osób  

                      bezrobotnych 

 

 


