
Wszystko wypełniamy dużymi (drukowanymi) literami. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19   

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021-2022 

1. Dane osobowe dziecka 

imię  nazwisko  
data urodzenia  PESEL            

 

2. Adres zamieszkania dziecka 

miejscowość  
ulica  nr domu  nr mieszkania  
kod  miejscowość  

 

3. Dane  osobowe matki/opiekunki prawnej 

nazwisko  
imię  drugie imię  

 

Adres zamieszkania 

miejscowość  
ulica  nr domu  nr mieszkania  
kod  miejscowość  
telefon  e-mail  

 

 

4. Dane  osobowe ojca/opiekuna prawnego 

nazwisko  
imię  drugie imię  

 

Adres zamieszkania 

miejscowość  
ulica  nr domu  nr mieszkania  
kod  miejscowość  
telefon  e-mail  

 

5. Kryteria naboru (proszę zaznaczyć odpowiednie kratki) 

 zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Miasto Włocławek,  

 rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do 

tej szkoły, 

 ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy 

jednego z rodziców, 

 zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem. 

 

………………………………. 

 podpisy rodziców 

Załączniki: 

1. Oświadczenia dotyczące kryteriów naboru. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.   



Załącznik do wniosku: (dostarczyć, jeśli dziecko dostanie się do szkoły) 

 

1. Dane osobowe dziecka 

imię  nazwisko  
drugie imię  miejsce urodzenia  

 

2. Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

miejscowość  
ulica  nr domu  nr mieszkania  
kod  miejscowość  
województwo  powiat/gmina  

 

3. Numer i adres szkoły rejonowej  

szkoła  
miejscowość  
ulica  

 

4. Dodatkowe informacje o dziecku* 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK      NIE 

Dziecko posiada opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną TAK      NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK      NIE 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole, zalecenia 

lekarskie: 

 

 
 

Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich: 
 

 

* TAK/NIE - właściwe podkreślić 

5. Wyrażam zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach 

informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać 

się będzie zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1000                                 

z późniejszymi zmianami). 

………………………………. 

 podpisy rodziców 

6. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka (bez podpisu) z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej 

placówkę. 

 

……………………………………. 

 podpisy rodziców 

7. Zostałem poinformowany, że na terenie szkoły działa monitoring wizyjny.  

 

……………………………………. 

 podpisy rodziców 

8.Zostałem poinformowany o prawie wglądu, możliwości zmiany lub usunięcia niektórych danych osobowych. 

 

……………………………………. 

 podpisy rodziców 

 



9. Nie wyrażam zgody na udział w lekcjach religii.                                 

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

                                    podpisy rodziców                                     

10.Wyrażam zgodę na udział w lekcjach etyki.                                        

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

podpisy rodziców 

11. Dotyczy uczniów klas IV- VIII – nie wyrażam zgody na udział dziecka w lekcjach wdż.          

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

Data, podpisy rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty poświadczające dodatkowe informacje o dziecku. 

 


