
………………………………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

WNIOSEK 
 

O PRZYJĘCIE MOJEGO DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ    

IM. JANA PAWŁA II 

      W PPRZYLESIU 

 
 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły – wypełniają pismem drukowanym rodzice/opiekunowie ucznia 
 

Imiona i nazwisko ……………………………………………………........................................... 
 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 
(dzień, miesiąc, rok, miejsce) 

PESEL …………………………………………………………………………………………. 
 

Miejsce zamieszkania dziecka  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 
 
 
 

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

 matka lub opiekun prawny ojciec lub opiekun prawny 
imię i nazwisko   

telefon kontaktowy miejsca pracy   

telefon komórkowy rodziców   

adres zamieszkania - 
kod pocztowy, miejscowość, ulica, 
nr domu/nr mieszkania 

  

adres poczty elektronicznej-e-mail – 
o ile posiada 

  

 
 

III. Dodatkowe informacje o kandydacie: proszę o zakreślenie kółkiem prawidłowej odpowiedzi 
1) Czy posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej TAK / NIE 
2) Czy posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej TAK / NIE 
3) Czy rodzice/prawni opiekunowie wnioskują o organizację nauki religii w szkole TAK / NIE 
4) Czy będzie korzystał ze stołówki szkolnej TAK / NIE 



5) Czy posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r. poz. 2046) 

TAK / NIE 
 

IV Oświadczenie wnioskodawców: 
 

1) Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
 

………………………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku                   
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie                 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 
2016r. poz. 992 ) 

 
………………………………………………… 

(podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 

………………………………………………… 
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu) 
2. zdjęcie do legitymacji szkolnej – 1 sztuka. 
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