
 
 

 
WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE 

Data złożenia  

Sprawa GPwI.4310. .... .2021 

 

   ................................................. 
                          (miejscowość, data) 

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 
              (imiona i nazwiska rodziców, adres) 
 

       Pani Beata Podgajna 

       Dyrektor Gminnego  Przedszkola 

       im. ks. Aleksandra Fedorowicza 

       w Izabelinie 
 

W N I O S E K 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w 

Izabelinie  na rok szkolny 2021/2022. Wstępnie deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ............ 

do ............  

 

Dane dziecka 

Imię (imiona), nazwisko dziecka  

PESEL  

Data  urodzenia  

Adres zamieszkania 

Miejscowość z kodem  

Ulica, nr domu, nr mieszkania  

 
 Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu, nr mieszkania   

Numery czynnych telefonów kontaktowych 

Telefon domowy   

Telefon komórkowy   

E-mail   

 
 

Kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych 
1  

2  



 
„x

” 

Spełniam zaznaczone kryteria ustawowe 

i określone przez organ prowadzący przedszkole 
(właściwe kryterium proszę zaznaczyć „ x”) 

Do wniosku załączam dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów 

ustawowych i określonych przez organ 

prowadzący (właściwe proszę zaznaczyć „ x”) 

 

„x” 

Kryteria 

ustawowe 

 Wielodzietność rodziny dziecka             (3 i 

więcej dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

dziecka. 
 

 Niepełnosprawność dziecka Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511). 

 

 Niepełnosprawność jednego                    z 

rodziców dziecka 
 

 Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

 Samotne wychowywanie dziecka            w 

rodzinie 

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. 

 

 Objęcie dziecka pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą, zgodnie z Ustawą z dnia 9 

czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ( 2017r., poz. 697,1292 i 2217 

oraz z 2018r. poz. 107 i 416) 

 

Kryteria 

określone 

przez organ 

prowadzący 

 Rodzina dziecka objęta pomocą Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

klauzulą: "Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia" (wzór dołączony do 

wniosku). 

 

 Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje 

edukację w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Izabelin 

Oświadczenie o kontynuacji przez rodzeństwo 

dziecka edukacji w placówkach oświatowych 

prowadzonym przez Gminę Izabelin z klauzulą: 

"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia" (wzór 

dołączony do wniosku). 

 

 Jeden z rodziców, jako mieszkaniec Gminy 

Izabelin, rozlicza się w Urzędzie Skarbowym 

Warszawa – Bielany. 

 

W przypadku składania zeznania podatkowego 

bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym – kopia 

pierwszej strony zeznania podatkowego 

rodzica albo obojga rodziców,  zawierająca 

potwierdzenie wpływu. 

 

W przypadku nadania zeznania podatkowego w 

placówce pocztowej operatora publicznego – 

kopia  pierwszej strony zeznania podatkowego 

rodzica albo obojga rodziców, wraz z kopią 

potwierdzenia nadania. 

 

W przypadku złożenia zeznania podatkowego drogą 

elektroniczną – kopia  pierwszej strony 

zeznania podatkowego rodzica albo obojga 

rodziców, wraz z urzędowym potwierdzeniem 

odbioru – skierowanego do Urzędu 

Skarbowego Warszawa – Bielany w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

 

 Dwoje rodziców, jako mieszkańcy Gminy 

Izabelin, rozliczają się w Urzędzie 

Skarbowym Warszawa- Bielany 

 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. 

Administratorem danych jest Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie. Mam świadomość przysługującego mi prawa 
wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

a) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k. k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

b) Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o 

przyczynie nieobecności w ciągu 14 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola. 
c) Przyjmujemy do wiadomości, że dane zawarte w oświadczeniach mogą zostać zweryfikowane przez właściwe organy. 

 

 
 

 

…............................             …...............................                ….........................  …........................... 
           (podpis matki)             (podpis ojca)                                           (lub podpisy opiekunów prawnych) 
 


