
  

 

Data wpływu wniosku ……………………………………………. 

 

WNIOSEK O  PRZYJĘCIE DZIECKA  

                 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ „UKRYTY DAR” w Dębicy  

 

 

Proszę o przyjęcie mojej córki/mojego syna* ……………………………………………………………………………………….  do klasy 

……………………………….. od 1 września roku szkolnego ……………………..…………………….. . 

 

1. Dane dziecka: 

Nazwisko i imię dziecka   

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

Nr orzeczenia, data 

stopień niepełnosprawności 

 

 
 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 Matka/opiekun prawny: Ojciec/opiekun prawny: 

Nazwisko    

Imię    

Adres zamieszkania 

rodziców 

  

Tel. kontaktowy i adres 

poczty elektronicznej 

  

Zakład pracy            

 

* niepotrzebne skreślić 

 



  

3. Dodatkowe uwagi, wyjaśnienia rodziców (opiekunów) np. dotyczące stanu zdrowia dziecka, zachowania: 

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

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

4. Informacje o rodzinie dziecka 

(należy udokumentować zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 06.12.2013r .) 

 
1) Liczba dzieci w rodzinie ………….. . Proszę podać imiona i rok urodzenia……………………………………………… 

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

2) Niepełnosprawność dziecka (właściwe podkreślić)   tak / nie 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (właściwe podkreślić)   tak / nie 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (właściwe podkreślić)   tak / nie 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (właściwe podkreślić)   tak / nie 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (właściwe podkreślić)   tak / nie 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (właściwe podkreślić)   tak / nie 

8) czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki (właściwe podkreślić)   tak / nie 

 

Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie w/w kryteriów: 

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. 

• Decyzja w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

• 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. 

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

5. Oświadczam, że: 

− niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku, 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr101, poz.926 z późn. zm.) – Udostępnione dane osobowe 

podlegają ochronie będę wykorzystywane przez przedszkole w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania 

oraz w procesie rekrutacji do przedszkola, 

− jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń i załączników do wniosku. 

 

 

 

 

Dębica, dnia …………………………………….                                                         …………………………………………………………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 


