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          ………………………………
                     (data wpływu wniosku) 
 

 

 

         Dyrektor Zespołu Szkół 

         w Kozłowie Biskupim  

         ul. Olimpijska 1 

         96 – 513  Nowa Sucha 

 

 

ZGŁOSZENIE / WNIOSEK o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej  

w roku szkolnym 2016 / 2017 
 

 

I CZĘŚĆ 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

 Imię/imiona i nazwisko dziecka 

 

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

 Data i miejsce urodzenia dziecka 

 

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

 PESEL (dziecka) 

 

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

2. Adres zameldowania: 

 

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

3. Adres zamieszkania – ( wypełnić jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na 

stałe): 

 

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

 

II CZĘŚĆ 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW 

 

 1. OJCIEC   żyje □  nie □ 

 

 Imię i nazwisko 

 

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

 Adres zamieszkania ( wypełnić jeżeli jest inny niż adres dziecka) 

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

 Adres korespondencyjny 

 

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

 

 Nr telefonu 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. MATKA   żyje □  nie □ 

 

 Imię i nazwisko 

 

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

 Adres zamieszkania 

 

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

 Adres do korespondencji 

 

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

 

 Nr telefonu 

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

 

 

3. PRAWNI OPIEKUNOWIE ( wypełnić jeśli rodzice nie żyją lub nie są prawnymi opiekunami ) 

 

 Imiona i nazwiska 

 

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

 Adres  

  

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

 

 Tel. Kontaktowy 

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

 

 

III CZĘŚĆ 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

 

    Inne istotne informacje o dziecku sygnalizowane przez rodziców dotyczące stanu zdrowia, diety             

i rozwoju ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywania oraz metod opiekuńczo – 

wychowawczych ( proszę podać) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Oświadczam, że dziecko będzie/nie będzie dojeżdżało do szkoły autobusem szkolnym  
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IV CZĘŚĆ 

 

INFOMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI KANDYDATÓW -  

zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

1. Oświadczam, że w szkole w Kozłowie Biskupim spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo 

kandydata 

TAK □     NIE □ 

 

2. Oświadczam, że kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole w Kozłowie 

Biskupim 

  TAK  □    NIE    □ 

 

3. Oświadczam, że droga kandydata do szkoły w Kozłowie Biskupim jest krótsza niż do szkoły  

            obwodowej 

  TAK □     NIE □ 

 

4. Oświadczam, że w obwodzie szkoły w Kozłowie Biskupim zamieszkują krewni kandydata                                                                                                                                                                                                 

(babcia, dziadek ) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

  TAK □     NIE □ 

 

5. Oświadczam, że miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły. 

 

TAK □     NIE □ 

 

6. Oświadczam, że kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej 

TAK □     NIE □ 

          

         Jeżeli tak to proszę dołączyć dokumenty potwierdzające ( prawomocny wyrok sadu rodzinnego,          

     orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu  

     dziecka. 

 

7. Oświadczam, że kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej 

TAK □     NIE □ 

           

          Jeżeli tak to proszę wpisać imiona i nazwiska rodzeństwa oraz datę urodzenia 

 

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

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

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

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

 
    POUCZENIE 

 

 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzącym na podst. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.        

o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami)  

 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 

szkoły do której wniosek został złożony. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

 Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem. 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie w wnioskiem oraz zgodnie             

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 

926 z późn. zm ).   

 

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

       ( data i czytelny podpis rodzica ) 


