
…………………………………………………..                                                                                         ………………………… 
 Imię i Nazwisko  rodzica dziecka 
 
 

…………………………………………………… 
  Adres do korespondencji  
 

        Dyrektor 
               Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
 
                                                                   WNIOSEK  
RODZICÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

(dotyczy dzieci urodzonych w 2011 roku zamieszkałych poza obwodem szkoły)  

Dane osobowe dziecka: 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię pierwsze…………………………………… Imię drugie……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia (miasto/województwo) ………………………………………………………………........................ 

PESEL   

 

Adres zameldowania dziecka na pobyt  stały………………………………………………………………………………………. 

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

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………….......................................... 

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

Szkoła obwodowa do której należy dziecko ( nazwa, adres)  ……………………………………………………………. 

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

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w (nazwa, adres) 
………………………………………………………….....……………………........................................................................... 
…………........................................................................................................................................................ 

Nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów): 

Ojciec ……………………………………………………………………………………tel. kont………………………………………….. 

Adres zameldowania  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

           



Matka ………………………………………………………………………………….tel. kont…………………………………………… 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opiekun prawny ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

KRYTERIA PRZYJĘĆ  (właściwe zakreślić) 

1. 
W szkole na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny  obowiązek nauki  spełnia 

rodzeństwo kandydata. 
TAK NIE 

2. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni, którzy wspierają rodziców w opiece 

nad dzieckiem. 
TAK NIE 

3. 
Jeden z rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka pracuje na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny lub prowadzi działalność gospodarczą. 
TAK NIE 

 

Inne przyczyny, z powodu których  rodzice chcą posłać dziecko do tej szkoły ( wpisać uzasadnienie – 
sytuacja losowa, ciężka lub przewlekła choroba itp.) 

 

 

Informacje dodatkowe 

1. Termin składnia wniosków od  9 kwietnia do 18 maja 2018 r. 

2. Rozpatrywanie wniosków  21-  24 maja  2018 r. 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) 

1. Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne z aktem urodzenia dziecka oraz dowodami tożsamości 
rodziców/prawnych opiekunów.    

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.      
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

 

……………………………………………………… 

                                                                                                Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do 

szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572              
z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony. 

3. Zgodnie z art. 20u  ustawy o systemie oświaty,  wniosek  zawiera dane osobowe dziecka i rodziców, które należy podać  
obowiązkowo natomiast podanie danych dotyczących numeru telefonu,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla 

skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 


