
 

   ………...................................                                                                                                                                              
(miejscowość i data)…           …. 

 

 

           Dyrektor Szkoły Podstawowej  

       im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

                                   ul. Szkolna 1 

                                       34-323 Ślemień 

     IM 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:  …......…...………………………..……….,  
                                                                                                                                                                       (imiona i nazwisko dziecka) 
 

urodzonego dnia  ………………..……..…. r., w …………………………………………...……..,  
                                                         (data urodzenia dziecka)                                                                 (miejsce urodzenia dziecka) 
 

PESEL: .…………….....…...…………, zamieszkałego w ………………………………..………,  
                                 (PESEL)                                                                                                                          (miejscowość)  
 

kod pocztowy ………………., przy ul. …………………………………………………………….., 
                                          (kod pocztowy)                                                                               (adres zamieszkania) 
 

do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego  w Ślemieniu. 

                                                                 

Dane opiekunów prawnych: 

 

Matka ……………………………………………….…, tel.……………………………..…………..,  
                                           ( imiona i nazwisko matki)                                                              (numer kontaktowy) 
 

Adres zamieszkania: .……………………………………………………………………………… . 
                                                                                                                          (adres zamieszkania) 

 

Ojciec …………………………………………...……., tel.……………………………..…………..,  
                                            (imiona i nazwisko ojca)                                                              (numer kontaktowy) 
 

Adres zamieszkania: .……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                          (adres zamieszkania) 

 

Ponadto informuję, iż szkołą obwodową jest Szkoła Podstawowa nr ……….. im. …………… 
                                                                                                                                                                      (numer)      
 

……………………………………., w …………………………………………………………..…… 
                                                                                                                                  (miejscowość)      
 

Dziecko przeszło wymagane przygotowanie przedszkole w ……………………………………. 
                                                                                                                                                                        (dane przedszkola)    
 

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



 

   
 

     ..  

Kryteria pierwszeństwa w naborze: (*skreślić nieprawidłowe) 

 

1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 

o przyjęcie do której ubiega się kandydat i będzie nadal go realizować w roku 

szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.                               TAK / 

NIE* 

 

2. Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej jednego 

z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej o przyjęcie do której ubiega się kandydat.                              TAK / NIE* 

 

3. W obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 

zamieszkują jego krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.                                            TAK / NIE* 

 

 

Oświadczenia: 

 
Oświadczamy, iż informacje podane w niniejszym podaniu są zgodne z rzeczywistością i wszelkie dane są 

podane dobrowolnie. 

 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji pracy, funkcjonowania placówki, a w szczególności w celu dokonania rekrutacji 

i rozpoczęcia nauki w szkole (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

…………….………….                                                                                                                                                
(podpis matki) 

 
 

…………….………….                                                                                                                                                
(podpis ojca) 

 


