
 
Załącznik nr 2 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 427 W WARSZAWIE 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (DRUGI SEMESTR) 
 

 
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać  
i zanieść do Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2 - we wskazanych terminach. 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL*            

Imię/Imiona*   Nazwisko* 

Data i miejsce 
urodzenia* 

 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Miejscowość*  

Gmina*  

Kod pocztowy*  

Ulica*  Nr domu/mieszkania*  

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Stan zdrowia dziecka, ewentualne potrzeby specjalne (np. alergie)*: 

 

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię*  Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Miejscowość*  

Gmina*  

Kod pocztowy*  

Ulica*  Nr domu/mieszkania*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Telefon  

Adres e-mail**  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię*  Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  

Gmina*  

Kod pocztowy*  

Ulica*  Nr domu*/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon  

Adres e-mail**  

* - oznaczone pola wymagane 
** - adres email jest wykorzystywany m.in. do przesłania informacji o wynikach zapisu dziecka do przedszkola 



 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

1. 1
. 
Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE 

2. 2
. 
Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

3. 3
. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

4. 4
. 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

5. 5
. 
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 

6. 6
. 
Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

7. 7
. 
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny TAK NIE 

8. 8
. 
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej TAK NIE 

9. 9
. 
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

TAK NIE 

10. 1
0
. 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w m.st. Warszawa  
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na 
terenie m.st. Warszawy 

TAK NIE 

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

………………………………………………                                     ……………………………………………  
(podpis matki/opiekunki prawnej)                                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) administratorem danych jest placówka,  
do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek, a której pełna nazwa i adres są wskazane  
na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu  
do treści danych oraz ich poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). Zakres danych określony jest w przepisach wyżej przywołanej ustawy. Rodzic ma 
prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może  
to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie przyjęcia dziecka do placówki lub brakiem możliwości 
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w przyjęciu. 

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

(podpis matki/opiekunki prawnej)                                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………… 
                        (data) 


