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…………………………………………………………                  
 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 ……………………….. 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEBNICY 

 
 

I . Dane osobowe dziecka i jego rodziców1 (dane proszę wpisać drukowanymi literami) 
 

1.  
Nazwisko dziecka 

 

2.  
Imię/Imiona dziecka 

1.  2.  

3.  Data i miejsce urodzenia dziecka  

4.  PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego 
tożsamość 

           

 

5.  

Imiona i nazwiska rodziców dziecka 
Matki 

 

Ojca 
 
 

6.  

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i dziecka 2 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Numer domu /numer mieszkania 
 

7.   
 
Adres miejsca zameldowania dziecka 
 

 

 
 
 
 

8.  
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 
dziecka 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

                                                 
1 Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli,  natomiast dane w punkcie 8 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji  rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 8,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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9.  
Informacje o zatrudnieniu 
rodziców  

Matki Miejsce: Godziny pracy: 

Ojca Miejsce: Godziny pracy: 

10.  
Nazwa i adres szkoły obwodowej, jeśli 
dziecko jest spoza obwodu Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy 

 

11.  
Informacje o stanie zdrowia dziecka 3 

 

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 wydane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

12.  Czy dziecko będzie  

uczęszczać na lekcje religii?  

korzystać z opieki świetlicy szkolnej? ( jeśli 
tak, to w jakich godzinach?) 

 
 

korzystać z obiadów w szkole?  

korzystać z dowozów organizowanych przez 
Gminę Trzebnica? 

 

13.  
Dziecko w dotychczasowej szkole podstawowej uczyło się języka …………………………… ( proszę wpisać 
język obowiązkowy, którego dziecko się uczyło).   

14.  

Wybór języka obcego- dodatkowego 
(we właściwe miejsce wpisać proszę 
X) – język hiszpański mogą wybrać 
uczniowie klas czwartych. 

angielski  niemiecki  hiszpański  

15.  
Wybór klasy (we właściwe miejsce 
wpisać proszę X) 

z rozszerzonym programem języka angielskiego  

sportowej4- koszykówka, piłka siatkowa (dotyczy 
uczniów klas czwartych) 

 

matematyczno- informatyczna – (dotyczy uczniów 
klas siódmych) 

 

 

16. 

Jestem 
zainteresowany/zainteresowana 

udziałem mojego dziecka w 
następujących zajęciach 

pozalekcyjnych5(we właściwe 
miejsce wpisać proszę X) 

 
Uwaga! Oferta zajęć pozalekcyjnych 

jest przykładowa i będzie 
modyfikowana w zależności od 

zainteresowań uczniów, 
zdiagnozowanych potrzeb, deklaracji 

Rodziców. 
 Na terenie szkoły mogą być 

organizowane dla dzieci inne zajęcia 
dodatkowe prowadzone przed 

podmioty zewnętrzne (taneczne, 
edukacja multimedialna, i in.). 

Koło Języka Migowego  

Filmoteka Szkolna  

Szkolne Koło Sportowe 
 

Piłka nożna  

Piłka siatkowa  

Piłka ręczna  

Piłka koszykowa  

Szkolna Akademia 
Aerobicu  

 

Inne, jakie?  

Warsztaty plastyczne   

Koło teatralne  

Odyseja Umysłu 
 

 

                                                 
3 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentu. 
4 Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do klasy sportowej. 
5 Oprócz wymienionych w szkole będą prowadzone zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne i rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów, którzy takiego wsparcia 

będą potrzebowali. 
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Rodziców zainteresowanych 
udziałem dziecka w takich zajęciach 

prosimy o informację i wskazanie 
rodzaju zajęć.  

 
Koła przedmiotowe 

Matematyczne  

Fizyczne  

Biologiczne  

Chemiczne   

Geograficzne  

Historyczne  

Języka niemieckiego  

Języka angielskiego   

Języka hiszpańskiego   

Chór szkolny  

Wolontariat   

Robotyka ( poza zajęciami obowiązkowymi)  

Inne (jakie?)  

 
 
II. Do wniosku należy dołączyć: 

a) zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli kandydat jest spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Trzebnicy) 

b) zaświadczenie lekarskie – dotyczy kandydatów do klasy sportowej 
 
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. 
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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  

                                                 
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. 

 


