
SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM.  MARII KONOPNICKIEJ 

W  LIPINACH 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I publicznej szkoły  

w roku szkolnym 2018/2019 (dzieci spoza rejonu) 

I. Informacja o danych personalnych kandydata. 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka …………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….…… 

3. Numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość)……………………………………………………………………... 

4. Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki) kandydata……………………………………… 

5. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) kandydata……………………………………… 

6. Adres miejsca zamieszkania kandydata……………………………………………………… 

7. Adres zameldowania kandydata…………………………………………………………… 

8. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata…………………………………………… 

9. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata…………………………………………… 

10. Numery telefonów rodziców kandydata…………………………………………………… 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 

podstawowych
1
 

1. Wykaz publicznych szkół preferowanych przez Państwa*
2
: 

1) 

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

2) 

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

3) 

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

* gdzie 1 oznacza szkołę pierwszego wyboru, 2 oznacza szkołę drugiego wyboru, 3 oznacza szkołę trzeciego 

wyboru) 

2. Adres szkoły rejonowej ……………………………………………………………………... 

III. Informacja o spełnieniu kryteriów zawartych w uchwale Rady Gminy Nowosolna 

Lp.  Kryterium Tak  Nie  

1 kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek 
  

2 kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest 

wniosek 
  

3 Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje 

i więcej dzieci) 
  



IV W przypadku zakreślenia przez rodziców kandydata, któregokolwiek z w/w 

kryteriów do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny,  

- oświadczenie o zamieszkiwaniu w miejscowości wskazanej we wniosku  

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły 

w celach związanych z przyjęciem i pobytem w oddziale przedszkolnym naszego dziecka, 

danych osobowych naszych i dziecka, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

……………………………….   …………………………………………… 

           data      

……………………………………………………. 

                      (podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20za.1. ustaw o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony 

do nie więcej niż trzech szkół. 
2
 Zgodnie z Art. 20t ust.1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych 

szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany 

taką informację podać. 


