
    Załącznik nr 2  
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE 

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 

DO KLASY ..................... 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

urodzonego  ............................................  
         (data urodzenia)                                                                            

PESEL   

                      

w przypadku braku – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

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

Adres miejsca zamieszkania:  

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

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

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

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

 

Dane matki 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  

Dane ojca 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  

 
     

 

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

        (data)                  
(podpis matki dziecka/opiekuna prawnego dziecka)

   

                                                                                 

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

       (data)                  
(podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego dziecka)

                                                                                             
 

 

*proszę wypełniać drukowanymi literami 

 

 



 
INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Drugie imię dziecka__________________________________________________ 

 

2. Miejsce urodzenia dziecka ____________________________________________ 

 

3. Adres stałego zameldowania dziecka_______________________________________ 

 

4. Nazwa i adres  szkoły obwodowej dziecka _________________________________ 

 

 

5. Dane opiekuna prawnego* 

- nazwisko __________________________________________ 

- imię ______________________________________________ 

- adres zamieszkania __________________________________ 

- nr telefonu _________________________________________ 

- adres poczty elektronicznej ____________________________ 

 

6.Podstawa prawna pobytu dziecka w Polsce (dotyczy cudzoziemców) 

 

______________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że dziecko było /nie było objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym  

w roku szkolnym .......................(podać adres i nazwę placówki ) .............................................. 

 

* W związku z tym, że dziecko nie było objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym    

    do wniosku dołączono opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  
 

      * niepotrzebne skreślić                                                               

 

Załączniki:..................................................................................................................................... 
                         

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

 

.................................................................................. 
(podpis rodziców/opiekuna prawnego ucznia) 

Informacja 

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: 

1.Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w o, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów 

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania, dane kontaktowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicami lub prawnym opiekunem dziecka. 

3. Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

5. Dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.  
                                                                                                                                                                                                 

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

                                     ..................................................................................... 
                                   (podpis rodziców/opiekuna prawnego dziecka) 


