
……………………………………….. 
(data przyjęcia wniosku) 
 

WNIOSEK  O  ZAPISANIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO I KLASY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ, W ROKU SZKOLNYM 2018/20191 

Wnioskuję o zapisanie dziecka córki/syna: 

………………………………………………………………………………………………… 
  (imię i nazwisko dziecka) 
 
do  I  klasy, w Szkole Podstawowej we Włosani 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców: 
1. Imię/imiona i nazwisko dziecka   

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka  

4. Adres zamieszkania dziecka  

5. Adres stałego zameldowania dziecka  

6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka lub osób/podmiotów sprawujących pieczę 
zastępczą nad dzieckiem (podkreślić właściwe) 

Matka  

 Ojciec  

7. Adres miejsca zamieszkania matki  dziecka 

 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr domu/mieszkania  

Telefon do kontaktu  

8. Adres miejsca zamieszkania ojca  dziecka 

 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr domu/mieszkania  

Telefon do kontaktu  

9. Adres poczty elektronicznej  Matki  

 Ojca  

10. Numery telefonów kontaktowych Matki  

 Ojca  

II. Załączniki: 

                                                             
1Art. 36.ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, ust. 2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 
1, jeżeli dziecko: 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą 
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych. 
 



1) Oświadczenie rodzica o tym, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole 
podstawowej    

tak           nie   

2) Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej 

tak           nie   

 
3) Dodatkowe informacje o dziecku, dołączone do wniosku (np. stan zdrowia, potrzeba 

szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp., jakie?) 
 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

III. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z religii/etyki 

Niniejszym wyrażam wolę, aby moja córka/syn uczestniczyła/ł w lekcjach: 

1. religii                                           

2. etyki                                                 

3. zarówno religii, jak i etyki               

4. nie wyrażam zgody na uczestnictwo syna/córki ani w lekcjach religii, ani etyki   

IV. Oświadczenia: 
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
2. Dane osobowe podane w zgłoszeniu zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). W tym zakresie 
wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 
155 i art. 160 ww. ustawy. Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo 
dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), administratorem 
danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego przedszkola, do którego 
wniosek został złożony. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe zakreślić), na publikowanie zdjęć naszego 
dziecka na stronie internetowej gminy/przedszkola, w gazetach i biuletynach lokalnych oraz 
na prezentację zdjęć na terenie Gminy Mogilany. 

 
…………………………………………………                                          ………………………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                                                                          Podpis osoby składającej wniosek 
                    ( rodzica, prawnego opiekuna) 
 
…………………………………………………                                          ………………………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                                                                          Podpis osoby składającej wniosek 
                   ( rodzica, prawnego opiekuna) 
 
 
 
 
 
V. Decyzja  Dyrektora 



Dziecko zostaje przyjęte/nieprzyjęte* 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


