
 

         

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

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

         

                      Dyrektor        

                      Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy         

       

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEBNICY1 

 

I . Dane osobowe kandydata i jego rodziców2 (dane proszę wpisać drukowanymi literami) 

1. Nazwisko kandydata  

2.  Imię/Imiona kandydata 1.  2.  

3. Data urodzenia kandydata  

4. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

5. 
Imiona i nazwiska rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

6. 
Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata 
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Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

                                                           

1 Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. Poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z Art. 
20a ust.4  ustawy o systemie oświaty,   postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
 
2 Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli,  natomiast dane w punkcie7 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji  rodzice  
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 7,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 



 

7. 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata  

 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

8. 

 
Informacje o zatrudnieniu rodziców  

Matki Miejsce: Godziny pracy: 

Ojca Miejsce: Godziny pracy: 

9. 
Miejsce spełniania obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
 

10. 

Nazwa i adres szkoły obwodowej, jeśli 

kandydat jest spoza obwodu Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy 

 

11. 
Informacje o stanie zdrowia kandydata
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Czy dziecko posiada opinię Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej? 
 

Czy dziecko posiada orzeczenie Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej? 
 

Opinię lub informację o zdrowiu z innej 

poradni specjalistycznej 
 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

12. Czy dziecko będzie  

uczęszczać na lekcje religii?  

korzystać z opieki świetlicy szkolnej? ( jeśli 

tak, to w jakich godzinach?) 
 

korzystać z dowozów organizowanych 

przez Gminę Trzebnica? 

 

13. 
Czy dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające 

do naszej szkoły?  
 

14. Zainteresowania, uzdolnienia dziecka  

                                                           

4 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentu. 
 

 



 

15. Wybór klasy pierwszej  

Z rozszerzonym programem języka 

angielskiego 
 

Z rozszerzonym programem wychowania 

fizycznego
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Z warsztatami plastycznymi  

II. Do wniosku należy dołączyć: 

a) skrócony akt urodzenia 
b) bilans 6-latka 

 
III. Uwagi, prośby rodziców...................................................................................................................... 

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

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

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

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
zbierane są i będą przetwarzane w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły  na 
podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133. Poz. 833 z 29 sierpnia 1997 r.) 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w 
razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że 
pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dołożą wszelkich starań, aby dane były zbierane, 
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym.

6
  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 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 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych moich 
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, uczęszczającego 
do szkoły oraz zamieszczanie jego wizerunku w dokumentacji, kronice, na stronie internetowej, szkolnym 
facebooku, w materiałach promocyjnych szkoły i Gminy Trzebnica, itp. 

 

 

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

                      Data                             Czytelny podpis rodzica kandydata  

                                                           

5 Do dokumentów należy  
6 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


