
Data przyjęcia:                                                     SPOZA OBWODU SZKOŁY      

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

 

DZIECKA DO KLASY ……….  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE 

NA ROK SZKOLNY  2018/2019 

 

I. DANE DZIECKA 

Imię  i nazwisko 
 

Data i miejsce  urodzenia 
 

Nr PESEL 
           

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW  

(opiekunów prawnych) Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 

 

  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

  

Numer telefonu do kontaktu 
  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że:   

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu, do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły oraz organizacją pracy i 

funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. 2016 poz. 922). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych  oraz  ich 

poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

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

miejscowość, data                             podpis matki/opiekuna prawnego                  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  

L.p. Kryterium Tak*) Nie*) 

1. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest 

wniosek. 
  

2. 
Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego         

w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. 
  

3. 
Droga kandydata do wybranej szkoły jest krótsza niż do szkoły na terenie obwodu 

zamieszkiwanego przez kandydata. 
  

4. 
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie 

szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek. 
  

* we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów wstawić znak X 

 

…………………………………………….....                      ………………………………….................         
      Imię i nazwisko                                                                                          Numer i seria dokumentu tożsamości 

 
 

III.                                                        OŚWIADCZENIE 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 

że: 
(Należy dokonać wyboru jednego lub kilku punktów) 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek. 

 

    ......................................                                                      .......................................................... 
          Data                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

2. ............................................................................................. 
Imię i nazwisko dziecka zapisywanego  

uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

 

......................................                                                   .......................................................... 
Data             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

3. Droga kandydata do wybranej szkoły jest krótsza niż do szkoły na terenie obwodu 

zamieszkiwanego przez kandydata. 
 

 ......................................                                                   .......................................................... 
Data             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

4. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej, do której składany jest wniosek. 

(Wymagane zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – 

aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej – do wglądu) 
 

        ......................................                                                        .......................................................... 
                      Data                                  Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 

Wypełnia pracownik sekretariatu: 

Przedstawiono do wglądu zaświadczenie z zakładu pracy lub aktualny wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej 

                  TAK                                       NIE               --------------------------------------         
                                                                                        Podpis pracownika sekretariatu szkoły    

 

 


