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PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA  
 
 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka  

do Niepublicznego Przedszkola Językowego Smart School w Zakręcie 

do grupy ______________________________  

w roku szkolnym _______/_______.  

 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

nazwisko pierwsze imię drugie imię 

   

data urodzenia PESEL 

  –   –                

miejsce urodzenia 

 

 
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

miejscowość gmina województwo 

   

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA (wypełnić, gdy inny niż adres zameldowania) 

miejscowość gmina województwo 

   

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

 
DANE DOTYCZĄCE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA 

nazwisko imię 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 

miejscowość 

 

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

bezpośredni numer telefonu adres e-mail 

  

 



 
 
 
 

Niepubliczne Przedszkole Językowe Smart School w Zakręcie 

 

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe  
Smart School 
w Zakręcie 
 
Trakt Brzeski 75D 
05-077 Zakręt 
Polska  

 
 
 
 
RSPO: 110038 
REGON: 146546496 
Nr Ewidencyjny: 5/2015 
 

 
 
 
 
telefon: +48 66 0 66 70 70 
sekretariat.warszawa@smartschool.eu.com  
https://warszawa.smartschool.eu.com 
 

DANE DOTYCZĄCE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

nazwisko imię 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 

miejscowość 

 

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

bezpośredni numer telefonu adres e-mail 

  

 
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU PRZEDSZKOLNYM DZIECKA 

Dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola tak  nie  

Jeśli dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola, proszę podać nawę, (numer przedszkola) i miejscowość 

 

 
OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się 
do niezwłocznego informowania Przedszkola o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji. 

miejscowość data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

   -   -      

 
ZAŁĄCZNIKI 

1. Dokument potwierdzający PESEL dziecka. 2. Zaświadczenie o aktualnym adresie zameldowania dziecka. 
3. _____________________________________________________  4. ___________________________________________________ 

 
DECYZJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

Decyzją Dyrektora Przedszkola, Kandydat został przyjęty  
do Niepublicznego Przedszkola Językowego Smart School w Zakręcie 

z dniem __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

pieczęć nagłówkowa Przedszkola podpis i pieczęć imienna Dyrektora Przedszkola 

  

 
PRZERWANIE/ZAKOŃCZENIE EDUKACJI 

Wychowanek (nazwisko, imiona):  

opuścił Przedszkole dnia zakończył edukację na poziomie (słownie): 

  –   –      

Powód opuszczenia Przedszkola  

Rodzice/opiekunowie dziecka  
rozliczyli się z zobowiązań wobec Przedszkola 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana niniejszym potwierdzam odbiór wszystkich przysługujących mi dokumentów 

data   -   -     czytelny podpis  
 


