
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi 
Gdańskiej w Pszczółkach w roku szkolnym 2018/2019 /rejon/ 

Do oddziału przedszkolnego/ do klasy pierwszej 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców  

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i nazwisko 
kandydata 

 

2. Data, miejsce urodzenia 
kandydata 

 

3. PESEL kandydata   

4. Imię/Imiona i nazwiska 
rodziców kandydata 

matki  

ojca  

5. Adres zamieszkania matki  
kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

6. Adres zamieszkania ojca  
kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

7. Adres zameldowania  
kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

8. Adres poczty elektronicznej               
i numery telefonów rodziców 
kandydata – o ile je posiadają 

matki telefon do kontaktu  

adres poczty 
elektronicznej 

 

ojca telefon do kontaktu  

adres poczty 
elektronicznej 

 

9. Zatrudnienie matki nazwa firmy, godz. 
pracy 

 

ojca nazwa firmy, godz. 
pracy 

 

 



Pouczenie  

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły.  

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
(art. 20t ust.6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw - Dz. U. z 2015 r. poz.2156) oraz, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy                 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 992 ).  

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły w przypadku rezygnacji                        
z ubiegania się o miejsce w oddziale przedszkolnym./kl. I. 

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

Data        Czytelny podpis wnioskodawców - rodziców dziecka 

II – Dodatkowe istotne dane o stanie zdrowie, o stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka: (np. stała choroba, wady rozwojowe, alergie, opinie PPP, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III – Deklaracje, zgody: 

Deklaruję, że dziecko będzie: 

- przebywało w świetlicy szkolnej  od godz. ………… do godz. …………  

- korzystało z  obiadu:    tak    nie                (niepotrzebne skreślić) 

 

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

Czytelny podpis wnioskodawców - rodziców dziecka 

Nr telefonu do szkoły:  58-683-91-46    58-682-94-50 

Adres poczty elektronicznej: szkolapszczolki@wp.pl  

Adres strony internetowej szkoły: www.sp-pszczolki.intertczew.pl  

mailto:szkolapszczolki@wp.pl
http://www.sp-pszczolki.intertczew.pl/

