
Załącznik Nr 3 

Dyrektor 

…… ……………………..………………………… 

Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek 

…….…………………………………..…………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO KLASY … PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM TEJ SZKOŁY   

  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ PESEL lub seria i nr paszportu lub 

innego dokumentu 

DATA  URODZENIA                                        

 

           

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

                          MATKA/OPIEKUNKA     OJCIEC/OPIEKUN 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe : 

 

 

e-mail: 

Telefony kontaktowe : 

 

 

e-mail: 

3. ADRES  ZAMIESZKANIA  RODZICÓW i  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

4. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 

najbardziej do najmniej preferowanych  ( art.156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ) 

 

1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Trzeci wybór 

 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej  

w godzinach: 

od godz. …………………………. do godz. …………………………………………………………. 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

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

                    podpis matki                                                              podpis ojca 

 

 

 

Podając w/w  dane, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) i Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 

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

                podpis matki                                                                podpis ojca 

 

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych. 

 

 Oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;  

 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danej szkoły 

 Oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych ucznia; 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:   

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 


