
      Barlinek, …….……………………. 

     

 

        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H.Sienkiewicza 

w Barlinku w roku szkolnym 2018/2019: 

DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Nazwisko ucznia …………………………...………………….PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Pierwsze imię…………………………..……………Drugie imię………………………………..…………… 

Data urodzenia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|    Miejsce urodzenia……………………………….………… 

Województwo urodzenia ………………………………………………………………………………………. 

Adres zameldowania: 

Ulica …………………………………………….. Nr domu……………….. Nr lokalu………………. 

Kod |__|__|-|__|__|__|    Miejscowość ………………………….…………………………………… 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

Ulica …………………………………………….. Nr domu……………….. Nr lokalu………………. 

Kod |__|__|-|__|__|__|    Miejscowość ………………………….…………………………………… 

Informacje dodatkowe o dziecku: 

1. Dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej |__| TAK   |__| NIE  

(jeżeli TAK kopię opinii proszę dołączyć do wniosku) 

2. Dziecko posiada aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej |__| TAK |__|NIE  

(jeśli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

3. Dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności |__| TAK    |__| NIE                    

(jeżeli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

4. Oświadczam, że moje dziecko będzie/ nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii. 

5. Czy: 

|__| do Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza uczęszcza rodzeństwo dziecka, 

(jeśli tak proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka) 

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

 



|__|występuje wielodzietność w rodzinie dziecka, (proszę podać ilość dzieci - …….…) 

|__| występuje niepełnosprawność w rodzinie dziecka, 

        (jeżeli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

Dane matki / prawnej opiekunki: 

Nazwisko …………………………….…………..…….  Imię…….………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Ulica……………………………………………….………….  Nr domu………..….. Nr lokalu………….. 

Kod |__|__|-|__|__|__|    Miejscowość …………………………..…………………………………………. 

 

Dane ojca / prawnego opiekuna: 

Nazwisko …………………………….…………..…….  Imię…….………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Ulica……………………………………………….………….  Nr domu………..….. Nr lokalu………….. 

Kod |__|__|-|__|__|__|    Miejscowość …………………………..…………………………………………. 

1. Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., 

Nr 101, poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych wyżej danych przez Szkołę 

Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku w procesie rekrutacji oraz podczas trwania nauki 

dziecka w szkole. 

2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie informacji o sukcesach mojego dziecka i jego 

wizerunku w celu promocji szkoły i sukcesów dziecka. 

 

       ……………………….…………………….. 
                      Podpis rodziców/prawnych opiekunów 
*) niepotrzebne skreślić 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 23 MARCA 2018 ROKU W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

 


