
WNIOSEK   O  PRZYJĘCIE DZIECKA   DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. DR. STANISŁAWA  KRZYSIA  W  BARCINIE   

 

 

 

 

1. Nazwisko  dziecka  -  ……………………………………………………………………… 

2. Imiona   dziecka      -  ………………………………………………………..………….…. 

3. Data i miejsce  urodzenia       -   …………………………………………………………… 

4. Numer  PESEL        -  ……………………………………………………………………… 

5. Adres  zameldowania dziecka  na  pobyt  * stały/ czasowy  -  ……………………………. 

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

6. Adres  zamieszkania  dziecka jeżeli jest inny niż w punkcie 5  -  ………………………… 

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

7. Imiona i nazwiska   rodziców  /   prawnych opiekunów dziecka      

                                     -   matki  ………………………………………………………………. 

                         -   ojca    ………………………………………………………………. 

8.  Telefon  kontaktowy  do  rodziców  /  prawnych  opiekunów 

……………………………………………………………………………………………… 

9.  Adres e- mail -……………………………………………………………………………… 

10. Adres  zameldowania rodziców  na  pobyt  * stały/ czasowy   

        Matki  ……………………………………………………………………………………… 

      Ojca   ………………………………………………………………………………………. 

11. Adres  zamieszkania  rodziców  jeżeli jest inny niż w punkcie 10  

      Matki  ……………………………………………………………………………………… 

      Ojca   ………………………………………………………………………………………. 

12. Dodatkowe informacje o dziecku ( opinia lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności, 

orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej itp. )                                                   

TAK                                    NIE   

       Jeżeli  tak,  proszę  podać  numer  i  datę  wydania  orzeczenia 

         

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

13. Inne dodatkowe  informacje  o  dziecku (np. stan zdrowia, dieta, leki) 

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

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

14. Powód złożenia wniosku  (właściwe podkreślić i dołączyć do wniosku stosowne 

dokumenty potwierdzające): 

a) Zamieszkiwanie kandydata    na terenie Gminy Barcin   (oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o zamieszkiwaniu) 

b) W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo  kandydata (oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego) 

c) Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w 

obwodzie  szkoły (zaświadczenie o miejscu zatrudnienia jednego  z rodziców/opiekuna 

prawnego)  

d) Niepełnosprawność  w rodzinie  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm./) 



e) Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub przedszkola w Gminie Barcin   (oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego) 

f) inny……………………………………………………………………………………….  

 

15. Dziecko korzystać będzie z opieki świetlicy szkolnej 

                                                        TAK                                       NIE  

16.  Dziecko korzystać będzie z obiadów 

                                                       TAK                                        NIE    

17. Dziecko uczestniczyć będzie  w lekcjach religii  przez cały czas trwania nauki  

        w szkole podstawowej 

                                                      TAK                                         NIE   

18. Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia  

 i życia    

                                               TAK                                          NIE     

19. Wyrażam  zgodę na przekazanie przez szkołę kopii orzeczeń i opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej do organu prowadzącego, co jest równoznaczne                   

z przyznaniem dziecku godzin nauczania indywidualnego, rewalidacji, indywidualnych 

programów nauczania. 

TAK                                          NIE                                   

20. Wyrażam  zgodę  na objęcie  dziecka opieką profilaktyczną ( opieka zdrowotna oraz              

w zakresie higieny osobistej ) 

                                               TAK                                         NIE   

21. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych 

szkoły, broszurach szkolnych, tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie i innych mediach, w 

związku z udziałem w uroczystościach,  konkursach, olimpiadach wiedzy, zawodach 

sportowych itp. 

                                                  TAK                                         NIE   

 

22.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w akcjach typu „szklanka mleka dla każdego”, 

„świeże owoce” itd. 

                                                  TAK                                         NIE   

      * niewłaściwe  skreślić                   
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 

powyżej.                                                                                                                                     

                                                                                                                

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

                                                                             Data i  podpis  rodzica  /  opiekuna 

 


