
 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO SZKOŁY 

spoza obwodu szkoły 

w roku szkolnym 20…./20….. 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……………….  
 
 (wszystkie pola należy wypełnić pismem drukowanym) 
 
 

 

DANE DZIECKA 

Nazwisko 

 

Imię (imiona) 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

 

PESEL 

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

 

 

 

 

Adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania), jeśli inny niż adres zamieszkania 

dotyczy uczniów klas I - Placówka, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego  

 

 

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

  ( nazwa i adres szkoły, nr telefonu )  
 

DANE OSOBOWE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Nazwisko i imię matki 
 

 

 

Nazwisko i imię ojca 
 

 

 

 

Nazwisko i imię opiekunki prawnej (wypełnić jeśli nie jest nią matka) 
 

Nazwisko i imię opiekuna prawnego (wypełnić jeśli nie jest 

nim ojciec) 
 

 

Adres zamieszkania matki lub opiekunki prawnej (wypełnić jeśli jest 

inny niż dziecka) 

Adres zamieszkania ojca lub opiekuna prawnego 

(wypełnić jeśli jest inny niż dziecka) 
 

 

 

 

Telefon kontaktowy do matki lub opiekunki prawnej 
 

 

 

 

Telefon kontaktowy do ojca  lub opiekuna prawnego 

Telefon domowy 
 

 

 

Inny telefon kontaktowy 

DEKLARACJE 

dotyczy uczniów klas I-VIII 

Nauka religii          □ TAK       □NIE 

dotyczy uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII  

Wychowanie do życia w rodzinie   □  TAK   □ NIE 

 

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej 
 

58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Mickiewicza 9,10; Jana Pawła II 16 
tel. 74 8588 177, 748588154 fax. 74 8587 889 

e-mail: sp@szkola.jaworzyna.net 
www.szkola.jaworzyna.net 

 



 

dotyczy uczniów klas I-IV 

Udział dziecka w Programie „Owoce w szkole”  

□   TAK                     □  NIE 

dotyczy uczniów klas I-IV  

Udział dziecka w Programie „Szklanka mleka”  

□  TAK                     □  NIE 
Dotyczy I-VIII 

Korzystanie z obiadów szkolnych (catering)           □   TAK                     □  NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach: 

- przed rozpoczęciem zajęć od godziny ……………………….. 

- od zakończenia zajęć do godziny …………………………….. 

Zgoda na wyjście mojej córki/syna w obszarze miasta do: kina, teatru, muzeum, obiektów sportowych, na  wycieczki w ramach 

realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły oraz udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły 

przewidzianych w programie wychowawczo-profilaktycznym i planie pracy szkoły.           

                                    □  TAK           □  NIE 
 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole    

(stan zdrowia i inne) 

 

 

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych (m.in. numerów telefonów, adresów zamieszkania) zobowiązuję się o tym 
fakcie poinformować szkołę. 

 
OŚWIADCZENIA 

 
1.Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
                 …………………………… 
(podpisy obojga rodziców/opiekunów) 
 

 
2.Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na publikowanie fotografii i informacji 
z życia szkoły na stronach internetowych szkoły zawierających wizerunek lub imię i nazwisko mojego dziecka oraz 
publikacji w mediach lokalnych. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          …………………………………. 

               (podpisy obojga rodziców/opiekunów) 
 

3.Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole 
danych osobowych dziecka oraz naszych jako prawnych opiekunów dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

 
                     …………………………………. 
               (podpisy obojga rodziców/opiekunów) 
     

4. Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy oraz higieny dziecka przez szkolną pielęgniarkę w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl. 
                                                                                                                                                                   …………………………………. 

                 (podpisy obojga rodziców/opiekunów) 
 

5. Wyrażam zgodę na badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i wszelkie działania psychoedukacyjne, 
które odbywają się na terenie  Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jaworzynie Śl. 
 
 
                                                                                                                                                           …………………………………. 

                 (podpisy obojga rodziców/opiekunów) 
Jaworzyna Śląska, dnia ……………………… 


