
Pieczęć placówki          

 

KARTA ZAPISU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

Załącznik do Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola 

prowadzonego przez miasto Łódź 

 
Uwaga  

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie 

wypełniają wniosku elektronicznie. 

Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

wydane przez  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  

Imiona  Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Gmina  
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (zgodny z dowodem osobistym rodziców/ opiekunów prawnych 

Kod pocztowy  Miejscowość  
Ulica  Nr domu/mieszkania  
Gmina  
 

DZIECKO SPOZA GMINY*:  TAK / NIE 

POBYT W PRZEDSZKOLU  Od godziny ……………. Do godziny ……………… 

 

KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA 

Dziecko korzystać będzie z następujących posiłków*:    śniadanie,     II śniadanie,     obiad  

 

Dodatkowe informacje o dziecku mogące mieć znaczenie podczas jego pobytu w placówce: 

Stała choroba, wady 

rozwojowe: 

 

 

 

Uczulenia na pokarmy, 

leki, inne: 

 

 

 
Czy dziecko jest pod 

stałą opieką poradni 

specjalistycznej (jakiej?): 

 

 

 



Czy i gdzie dziecko 

uczestniczy w zajęciach 

terapeutycznych?  

Np. w ramach WWR 

logopedycznych, 

pedagogicznych, 

psychologicznych, 

rehabilitacyjnych: 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  

Jeżeli tak należy dostarczyć kserokopię dokumentu. * 
Tak Nie 

Czy dziecko będzie korzystało z dofinansowania do transportu 

zgodnie z ……………………………………… 
Tak Nie 

*Zaznacz właściwe 

 

Spis dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do oddziału integracyjnego/ specjalnego: 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, 

2. odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły podstawowej (o ile dotyczy) 

3. wniosek do organu prowadzącego o skierowanie do oddziału integracyjnego/specjalnego, 

4. orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli zostało wydane), 

5. orzeczenie i wniosek o WWR o ile dotyczy 

6. inne dokumenty (opinie, programy pracy indywidualnej), które Rodzic dostarcza dobrowolnie. 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższej informacji i w systemach 

informatycznych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia, iż przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w 

wyniku  nieprawdziwych danych, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy 

uczęszczających do tejże placówki. 
 

 

Łódź, dnia ........................... 

 

...........................................................  ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                                         podpis ojca /opiekuna prawnego  

____________________________________________________________________________________________ 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE  DZIECKA WWR 

 

Proszę o objęcie mojego dziecka …………………………………………..………………………. 

wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)  zgodnie z orzeczeniem nr ………………………… 

z dnia ……………………………. wydanym przez ……………………………………………….. 

Oświadczam, iż moje dziecko nie jest objęte WWR w żadnej innej placówce prowadzącej takie 

zajęcia wspierające. 

Oświadczam, iż dziecko korzysta z WWR w ………………………………………………………, 
Nazwa i adres placówki wsparcia 

Jednak chcielibyśmy zmienić miejsce odbywania tych zajęć z powodu…………………………… 

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

...........................................................  ........................................................... 
    podpis matki /opiekunki prawnej                                                         podpis ojca /opiekuna prawnego  


