
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZIELONA SZKOŁA W LUBINIE 

 

Wnoszę o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym............................................ 

do klasy …........................................................................... 

 

I. Dane dziecka: 

Nazwisko:................................................................................. 

Imiona:...................................................................................... 

Adres zameldowania dziecka:.................................................. 

Adres zamieszkania dziecka:.................................................... 

Data urodzenia:......................................................................... 

Miejsce urodzenia:.................................................................... 

Pesel.......................................................................................... 

II. Dane ojca lub opiekuna prawnego dziecka: 

Imię i nazwisko ojca:................................................................ 

Adres zameldowania ojca:........................................................ 

Adres zamieszkania ojca:.......................................................... 

Numer telefonu ojca:................................................................. 

Adres e-mail ojca :.................................................................... 

III. Dane matki lub opiekuna prawnego dziecka: 
Imię i nazwisko matki:.............................................................. 

Adres zameldowania matki:...................................................... 

Adres zamieszkania matki:....................................................... 

Numer telefonu matki:.............................................................. 

Adres e-mail matki:.................................................................. 

IV. Informacje o dziecku: 
Nazwa i adres placówki, w której dziecko spełnia/spełniło obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego:............................................................................................. 

Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię z PPP (jeśli tak, proszę podać nazwę 

dokumentu).................................................................. 

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii (wpisać: tak, nie).......................................................... 

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole (wpisać: tak, nie)..................................................... 

 

Wraz z wnioskiem dostarczę: 

- kserokopię aktu urodzenia dziecka. 

W przypadku pierwszoklasistów w terminie do 31 sierpnia dostarczę: 

- informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (do pobrania z przedszkola), 

- kartę zdrowia ucznia (do pobrania z przychodni lekarskiej). 

 

Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o zaleceniu comiesięcznej wpłaty na Fundusz Szkoły w wysokości aktualnie 

obowiązującej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. Deklarujemy dokonywanie wpłat na Fundusz Szkoły oraz wyżywienie 

dziecka. Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informację są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła oraz o 

przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r (tekst jednolity: z. U. 2002 nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania. 

Oświadczam również, że podałam/em moje dane dobrowolnie. Akceptuję oświadczenie, statut szkoły. Akceptuje informację, 

iż opłata będzie regulowana zarządzeniem. 

 

Data przyjęcia wniosku:............................................... 

Data uiszczenia opłaty wpisowej:................................. 
 

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

                                      Podpis rodzica/prawnego opiekuna 


