
Wniosek  o  przyjęcie dziecka  do  klasy …… 

Szkoły  Podstawowej  Nr  1  W  Dobrym  Mieście 

 
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 

 w Dobrym Mieście 

 
Proszę o przyjęcie syna/córki .......................................................................................................................... 
                                                              / imiona i nazwisko dziecka/ 

 

do klasy ………………..w roku szkolnym 20……./20…….. 

 

Dane dziecka: 

Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................................  

 

PESEL ............................................................. 
 

Adres zameldowania : 

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

Adres zamieszkania  : 

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

Dziecko należy do obwodu Szkoły Podstawowej Nr  .................... w ...................................................................... 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście ( dotyczy dziecka spoza obwodu / 

proszę wypełnić kartę kryteriów) 

 

uzasadnienie ...............................................................................................................................................................  
 

..................................................................................................................................................................................... 
Dziecko posiada: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *, inne ............................ 
(w przypadku posiadania należy dołączyć kopię) 

 

Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: 

 

                                           Matka / prawny opiekun                                    Ojciec / prawny opiekun 

 

Imię i nazwisko:  .................................................................     .................................................................................. 
 

Adres zamieszkania: ............................................................    .................................................................................. 
 

Telefon kontaktowy: ............................................................   ................................................................................... 
 

Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza * 

Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich: ........................................................................................................ 

Czy zamierzają Państwo zapisać dziecko do świetlicy szkolnej- TAK / NIE*  i w jakich godzinach …………….. 
* niewłaściwe skreślić                                                                            

 

Dobre Miasto, ...............................                                                          .......................................................................                                                                             
                                                                                                                   podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do: 

 Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu szkoły. 

 Niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie danych osobowych własnych oraz dziecka. 
 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego/mojego dziecka i rodziny w celach rekrutacji  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 

29 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2002r Nr101, poz.926 z późn. zm.).   

 

    .............................................................................. 
       podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

Decyzja  Dyrektora  Szkoły 

Dziecko przyjęte  do pierwszej klasy od dnia .................................................................  

Dziecko nie przyjęte do pierwszej klasy z powodu: 

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

Kopię wniosku przekazano do ................................................................................................. ................................. 

 

Dobre Miasto, ...............................                                                                 ........................................................................... 
                                                                                                                                               podpis i pieczątka dyrektora 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

(dotyczy tylko dziecka spoza obwodu szkoły) 

 

 

Oświadczam, że  

l.p. Kryterium Pkt 

1 Kandydat uczęszcza /nie uczęszcza *do oddziału przedszkolnego 

funkcjonującego przy szkole- kontynuacja nauki 

15 

 Kandydat uczęszcza /nie uczęszcza *do przedszkola znajdującego się w 

obwodzie SP1 

10 

2 W szkole obowiązek szkolny spełnia/nie spełnia * rodzeństwo kandydata 2 

3 Droga kandydata do szkoły jest /nie jest krótsza* niż droga do szkoły 

obwodowej 

7 

4 W obwodzie szkoły zamieszkują/nie zamieszkują* krewni dziecka, którzy 

deklarują się zaopiekować dzieckiem po zajęciach 

5 

5 Miejsce pracy rodzica znajduje się/nie znajduje się* w obwodzie szkoły 2 

6 Rodzic lub rodzeństwo dziecka jest absolwentem SP1 1 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

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

         miejscowość                                             data                   podpis rodziców /opiekunów prawnych 

 

 

 


