
      ………………….  ………………… 
       Miejscowość   data 

 

 

          Dyrektor 

        Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

          w Wojcieszycach 

WNIOSEK 

 

o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach 

 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym :…………/…………… 

 

I. Dane osobowe dziecka:   PESEL- ………………………….. 

 

Imię ………………………Drugie imię ………………………Nazwisko ………………………….. 

 

Data urodzenia…………………………Miejsce urodzenia……………............... 

 

Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) ……………………………………………….. 

 

II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów ) 

Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka 

 

Imię ……………………………......Nazwisko……………………................ 

 

Adres zameldowania /zamieszkania*1  ………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy…………………………….....e-mail …………………………………………….. 

Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka 
 

Imię …………………………………..Nazwisko …………………………… 

 

Adres zameldowania / zamieszkania *1…………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy ………………………………e-mail ……………………………………………… 

 

Oświadczam , że dziecko (właściwe podkreślić) 

a)Odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym ……./…….*2 

b) Posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej.*3 
 
1.Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Uprzedzony(a)  o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią  art. 233 K.K., który brzmi „Kto składając  zeznania mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznając  nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3”. 

2.Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie, w systemach 

informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej . 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 poz. 1000). 

3. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany o tym ,że administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa imienia 

Jana Pawła II w Wojcieszycach oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 

2018r.(Dz.U.2018 poz.1000) prawach. 

4.Oświadczam,że podałem /łam moje dane osobowe dobrowolnie. 

 



Wojcieszyce, dnia ……………… podpis matki (opiekuna prawnego)…………………………. 

 

 

Wojcieszyce, dnia ……………….. podpis ojca (opiekuna prawnego)…………………………… 

 

 
*1 – niewłaściwe skreślić 

* 2 – do wniosku należy dołączyć informację o gotowości szkolnej z przygotowania przedszkolnego 

* 3 – do wniosku można dołączyć opinię PPP 


