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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W CHOCIANOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
I. WYBRANE PLACÓWKI  

 

Nazwa placówki pierwszego wyboru: 

Nazwa placówki drugiego wyboru: 

Nazwa placówki trzeciego wyboru: 

 

II.  DANE DZIECKA 
 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko i imię:  

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL: 

Adres zamieszkania 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Adres zameldowania  (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

 

III. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Dane osobowe matki /opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki /opiekunki prawnej 

Telefon prywatny:  Telefon do zakładu pracy: 

Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca /opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca /opiekuna prawnego 

Telefon prywatny:  Telefon do zakładu pracy: 

Adres e-mail: 
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IV. KRYTERIA NABORU (zaznaczyć krzyżykiem) 
 

   I KRYTERIA USTAWOWE TAK NIE 
Ilość 

pkt. 

1. Wielodzietność rodziny kandydata    

2. Niepełnosprawność kandydata    

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata    

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata    

5. Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata    

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie    

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

  II KRYTERIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE TAK NIE 
Ilość 

pkt. 

1. 
Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje/prowadzi działalność 

gospodarczą/uczy się w trybie dziennym 
   

2. 
Przynajmniej jedno z rodziców kandydata mieszka w Chocianowie i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach 
   

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola    

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

Informacja dla rodziców na temat wymaganych dokumentów w siedzibie przedszkola oraz na jego stronie internetowej 

 

V. Deklarowana dzienna ilość godzin przebywania dziecka w przedszkolu: .................... 
 

 

VI.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji. 

Administratorem danych jest dyrektor przedszkola. Mam świadomość przysługujących mi praw wglądu do treści danych oraz ich 

poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

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

 Podpis ojca /opiekuna prawnego      Podpis matki /opiekunki prawnej 

 

VII. DECYZJA  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ 
 

 

Zgromadzona liczba punktów: ……………………………………. 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ............................................................................................... 

 Zakwalifikowała dziecko do Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie od  ……………………..… 

 Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………………………………………. 
 

Podpisy przewodniczącego i członków Komisji:. 

1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 

3…………………………………………………… 

 


