
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy 

Leśnica , ul. Zdzieszowicka 23, 47–150 Leśnica 

Wniosek o przyjęcie dziecka do  szkoły podstawowej1  

Dane osobowe kandydata i rodziców2 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata 

 

2. Data i miejsce 

urodzenia kandydata 

 

3. 
PESEL kandydata 
W przypadku braku PESEL serię 
i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska 

rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 

Adres miejsca 

zameldowania 

rodziców i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

6. 
Adres miejsca 

zamieszkania rodziców 

i kandydata (proszę 

wypełnić, jeżeli jest 

inny, niż adres 

zameldowania): 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica ucznia: 

........................................................................................... 

Adres do korespondencji: 

............................................................................................................................. 

* Oświadczam, że dziecko                         .............................................................................................................. 

realizuje(zrealizowało) roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(podać adres placówki) 
* niepotrzebne skreślić 

                                                (data, podpis rodzica/opiekuna  prawnego) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją obowiązku szkolnego 
 

.......................................................   (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                            
1 Zgodnie z Art.20e ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci nie 

zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie wniosku. 
2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli 

takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie 
jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania 
opieki nad dzieckiem. 
 



 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:   

   * (proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE)  

 

1. Niepełnosprawność kandydata TAK  NIE  

2. Niepełnosprawność jednego z rodziców/ opiekunów 

kandydata 
TAK  NIE  

3. 
Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub 

zastępczej  
TAK  NIE  

4. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata TAK  NIE  

5. 
Kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica 

TAK  NIE  

6. 
Rodzic dziecka jest absolwentem danej szkoły 

TAK  NIE  

7. 
Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w 

obwodzie szkoły 

TAK  NIE  

8. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 
TAK  NIE  

 
 

 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 
 

Specyfikacja załączników do wniosku:  
 

Kolejny 
numer 

załącznika  

 
Rodzaj załącznika  

 
Forma załącznika3  

 
Uwagi  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników  
 

 

                                            
3  Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia,  kopia poświadczona   

za zgodność z oryginałem  przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie 



 

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI WNIOSKU 

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji. Administratorem danych jest dyrektor szkoły do której 

dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane 

podaję dobrowolnie.  
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane powyżej dane  są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

 

                                                                                                 

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

            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
 

 

                                                                                                 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

PESEL dziecka: ……………………………………………. 

Imię dziecka: …………………………………………….…. 

Nazwisko dziecka: …………………………………………. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka 
do szkoły. 

…………………, dn. …………………..                                                   …………………………………  
                                                                                            pieczątka i podpis dyrektora  

 
 


