
 Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Stanisława Staszica w Złotowie na rok szkolny 2021/2022 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 

 
          

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica    

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o dziecku  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 

(właściwe zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 
Nie żyje Nieznany 

Rodzic 

mieszka za 

granicą 

Imię   

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica/nr domu/mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka  



 

 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

Kryteria  ustalone  organem prowadzącym  
 

1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 15 punktów  

2. kandydat mieszka na terenie miasta Złotowa – 10 punktów  

3. 

miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie 

szkoły - 5 punktów 

 

4 

w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) 

w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty. 

 

 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 

(właściwe zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 
Nie żyje Nieznany 

Rodzic 

mieszka za 

granicą 

Imię   

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica, nr domu/nr 

mieszkania 
 Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  



Ustala się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru do klas pierwszej wskazane 

poniżej: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – kryterium potwierdzane bezpośrednio 

w szkole; 

2) kandydat mieszka na terenie miasta Złotowa – oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

3) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły - oświadczenie 

rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) lub rodzica samotnie wychowującego 

dziecko; 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych)w zapewnieniu mu należytej opieki - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko. 

 
Oświadczam/y, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………..                                                  ………………………….. 
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                                                              (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

we wniosku w celu rozpoznania wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Stanisława Staszica w Złotowie w roku szkolnym  2021/2022.  

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o : 

1) adresie siedziby podmiotu, w którym dane są zbierane i przetwarzane,  

2) celu zbierania i przetwarzania danych,  

3) dobrowolności podania danych,  

4) prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania,  

5) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,  

6) prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych  

7) prawie wniesienia sprzeciwu,  

8) prawie wniesienia skargi go prezesa UODO 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka na tablicy ogłoszeń, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych. 

 

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

 

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

podpis matki lub opiekunki prawnej                                   podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 


