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

 ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY I 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ we Włosani 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

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. Dodatkowe informacje o dziecku, dołączone do zgłoszenia/wniosku (np. stan zdrowia, 
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o 
niepełnosprawności, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp.) 

 

             tak           nie   

Załączniki: 

1………………………………………………… 



2……………………………………………….. 

3……………………………………………….. 

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.   Informacja o spełnianiu dodatkowych kryteriów1 

l.p. Kryterium   Tak                               Nie                

1. rodzeństwo kandydata, objęte jest w danej szkole wychowaniem 

przedszkolnym, rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym lub realizuje obowiązek szkolny 

  

2. szkoła jest najbliższą szkołą dla dziecka   

3. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej 

  

4. zamieszkiwanie na terenie Gminy Mogilany   

5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający 

rodziców (prawnych opiekunów), w zapewnieniu mu należytej opieki 

  

6. oboje rodzice/prawni opiekunowie, pracują w obwodzie szkoły   

 

 UWAGA: Każde spełniane przez kandydata kryterium powinno być potwierdzone  
        oświadczeniami rodziców i załączone do wniosku 
 
V. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że  podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

      Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia. 
2. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora w przypadku zaistnienia zmian 

zawartych w zgłoszeniu/wniosku. 
3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu/wniosku oraz dołączonych do niego załącznikach  

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 
                                                             
1 Zaznaczają tylko rodzice kandydatów do klas I, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do której składają 
wniosek. 



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. 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez (szkołę)…………. 

………………………………………………………………………………………….danych 

osobowych oraz wizerunku mojej córki/syna w celu publikacji osiągnięć i wyróżnień uczniów, 

rankingów, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, zawodów 

sportowych, konkursów, w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, na stronie internetowej szkoły, gazetkach szkolnych i w innych publikacjach 

szkoły, wydanych w celach promocyjnych i szkoleniowych. 

 

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

 
 

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

 
 

VI. Decyzja  Dyrektora 

Dziecko zostaje przyjęte/nieprzyjęte* do Szkoły 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


