
Zał. 4 
 

Data przyjęcia wniosku:  
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej   
na rok szkolny 2019/2020 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej  
Oświadczam, że szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa  
w ……………............................................................................................................................... 
 

 

1. DANE INDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 
NAZWISKO 

 
IMIĘ/IMIONA 

 
PESEL 

  

 
DATA URODZENIA:  
 

           

 
 

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

 
 

  

KOD: 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 

 

 
Oświadczam, że dziecko odbyło roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.  
Podstawa prawna: art.133 ust.1 i art.151 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59).  
Uwaga: do zgłoszenia dołącza się:  

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata,  
2) oświadczenie o liczbie rodzeństwa kandydata, które realizuje lub realizowało 

obowiązek szkolny w tej szkole,  
3) oświadczenie, czy miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w 

obwodzie szkoły,  
4) oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata 

(szkoła jest bliżej niż szkoła obwodowa),  
5) oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie,  
6) poświadczona kopia o niepełnosprawności kandydata lub jednego z rodziców, lub 

dwojga rodziców, lub rodzeństwa kandydata,  
7) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata przez jednego z rodziców,  
8) poświadczona kserokopia objęcia kandydata pieczą zastępczą. 

 



Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

 

3. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

IMIĘ MATKI  IMIĘ OJCA  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

Telefony kontaktowe: 

 

Telefony kontaktowe: 

e-mail: 

 

e-mail: 

 

 

4. INNE, WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA 

 

 

5.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych 

zawartych w ww. wniosku dla potrzeb rekrutacji. 

 

 

 

 

……………………………………             ….............................................. 
Podpis matki (opiekuna prawnego)    Podpis ojca (opiekuna prawnego)
 
 
 

5. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ : 
 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………… 
 
zakwalifikowała / nie zakwalifikowała w/w dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej 
w Kąśnej Dolnej. 
 
Podpisy członków Komisji : 
1. Przewodniczący :  ........................................ 
2. Członek :…....................…............................ 
3. Członek :........................................................ 
4. Członek :........................................................



 


