
Wniosek o przyjęcie dziecka do …………….. klasy 

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie 

Rok szkolny 2021/2022 

1. Imię i nazwisko kandydata   

2. Data  urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 

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

 
 
 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres zamieszkania rodziców 
(opiekunów) i kandydata 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica    

Numer domu / numer 
mieszkania   

6. 
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata  
 

Matki/ 

opiekuna 

Telefon do 
kontaktu   

Adres e-mail   

Ojca/ 

opiekuna 

Telefon do 
kontaktu   

Adres e-mail   

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

1.Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne  
z aktualnym stanem faktycznym. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych z postępowaniem przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

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

                

          (data)                                                                                                ( czytelny podpis rodzica/opiekuna) 



 

Załącznik  nr 1  do „wniosku” 

 

1. Drugie imię kandydata  

2.  Miejsce urodzenia kandydata  

3. 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku mojego dziecka w celu podejmowania akcji 
edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku 
szkoły, także w ramach informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, oraz 
realizacji innych działań edukacyjnych. 

                                     Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) 

4. 
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii organizowanych  
w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) 

                                 

Oświadczenie : 

1.Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w załączniku do zgłoszenia dane są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

 …………………......................................................
 czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych 

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

          (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


