
 

WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO  KLASY  PIERWSZEJ 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZCZYNIE 

na rok szkolny 2019/2020 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 Nazwisko …………………............................…….......    imię ……………….....………………  

 PESEL    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 Data i miejsce urodzenia …………………………………………. 

Adres zamieszkania:   

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

kod pocztowy, miejscowość,  ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

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

kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 II. DANE RODZICÓW 

Imiona i nazwiska rodziców  (prawnych opiekunów): 

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

                                                 matka                                                                              adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego 

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

                                                 ojciec                                                                               adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego 

     Adres zamieszkania ( jeśli jest  inny niż dziecka) 

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

kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy 

  

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

                                                                               data i czytelny podpis rodzica 



OŚWIADCZENIE 

Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z  ustawą o  ochronie danych osobowych z 
dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z poźn. zm.).      

  

(zaznaczyć TAK lub NIE)                                                                            TAK             NIE 

      

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na 
wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka w celach statystycznych, edukacyjnych oraz 
w sprawach związanych z realizacją statutowych zadań szkoły, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

  

(zaznaczyć TAK lub NIE)                                                                            TAK             NIE 

  

Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć z uroczystości szkolnych, na których widnieje wizerunek 
mojego dziecka, na gazetce szkolnej, w kronice, na stronie internetowej szkoły.  

  

(zaznaczyć TAK lub NIE)                                                                            TAK             NIE 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 
są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać 
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. 

  

Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

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

data                                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna 


