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Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  

Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
Proszę o przyjęcie …………………………………………….. ur. .………………………..…….. 

(imiona i nazwisko dziecka)    (data urodzenia) 

 

w ………………………………….……. nr PESEL ……………………….……………………... 

do klasy I Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 

Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………… 
(Miejscowość, ulica, nr domu) 

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

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

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 

1. Dane matki/prawnego opiekuna: ………………………………………..……………………… 
(imiona i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………………
            (adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
............................................................................................................................................................ 

tel. kom. ………………………….., tel. dom. ……………...……., tel. ......................................... 

Adres do korespondencji: 

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

2. Dane ojca/prawnego opiekuna: 

............................................................................................................................................................ 
(imiona i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

tel. kom.………………………., tel. dom. ……………………, tel. …………………………….. 

Adres do korespondencji: 

................................................................................................................................................ 
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III. Dodatkowe informacje dotyczące dziecka: 

Czy dziecko realizowało, jako pięciolatek, wychowanie przedszkolne?                   TAK  /  NIE* 

Jeśli tak to proszę podać adres placówki 

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

Jeżeli nie, to proszę o załączenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej?                                                TAK  /  NIE* 

Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia?                              TAK  /  NIE*  

 

IV. Zgoda rodziców/opiekunów: 

 Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach 

i wycieczkach w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

……………………………………………… 
data i podpis rodziców/opiekunów 

 
 

 Wyrażamy zgodę na publikowanie wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach 
internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 
 

………………………………………………….. 
data i podpis rodziców/opiekunów  

 
 

V. Do wniosku dołączam: 
 
 Kserokopię aktu urodzenia 
 1 zdjęcie legitymacyjne 

 
 

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w wniosku, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacji do szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
………………………….                            ………………………………. 
    data przyjęcia wniosku        podpis rodzica/opiekuna 
       (wypełnia szkoła)               


