
 
  

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  

Zespołu Szkół w Maliniu 

spoza obwodu  szkoły   na rok szkolny 2021 / 2022 
 
 

Malinie dn. ..............…...  
  
 

Dyrektor 
 Zespołu Szkół w Maliniu 
 

 

IMIĘ/ IMIONA i NAZWISKO DZIECKA………………………………………………………….……………....................  

Data urodzenia…………………………..…………………  Miejsce urodzenia………….…………………………..…….   

PESEL dziecka:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

lub w przypadku braku - inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka – seria i numer): 

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

 
adres zamieszkania dziecka:……………………………………………………………………………………………………..        
 
adres zameldowania dziecka (jeśli inny niż zamieszkania):………………………………………………………… 
 
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Maliniu  w roku 
szkolnym 2021/2022. 
 
 Dane rodziców/opiekunów prawnych: 
 

1. Imię i nazwisko (matka/prawna opiekunka)*……............……........………………………………….. 

2. adres zamieszkania:  ………………...........................................…………………… 

3. telefon lub telefony kontaktowe ……….......................................………………. 

4. e –mail ……………………….…….....................................…………………………………. 

 

1. Imię i nazwisko (ojciec/prawny opiekun)* ..................…………………………………………………… 

2. adres zamieszkania:  ……………………………......................................................                                            

3. telefon lub telefony kontaktowe ……....………………........................................ 

4. e –mail ………………………….……………................................................................ 

 
 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz że niezwłocznie 
powiadomię dyrektora przedszkola / szkoły o zmianie danych w nim zawartych. 
                         
                                                                                          ……...…………………………………..………………………………. 
                                                                                          / czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów /  
 



 
 
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może reprezentować 
interesy obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka – TAK lub NIE *  Jeśli NIE proszę 
wypełnić poniższe oświadczenie: 

 
Oświadczam, że pełnię praw rodzicielskich posiada tylko …..………………….…………………………..………………  
(jeżeli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz 
dostarczyć odpowiednią dokumentację 6) 

 
                                                                           …………………..……………………………………..………………………………. 
                                                                                 / czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów /  

 
 
„Jestem świadomy/a  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 
                                                                           ………………….……………………………………..………………………………. 
                                                                                  / czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów /  
 

                     
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów 
związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych  
z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1000). 

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

                                                                                      / czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /  
 
 
 
Identyfikacji  osoby składającej wniosek  do dyrektora przedszkola/ szkoły o przyjęcie oddziału 
przedszkolnego dokonano na: podstawie:  nazwa  dokumentu potwierdzającego tożsamość: 
……….………….……………………………..… 

 
 

…………………………………………..……………………………………….                                                                 
/ data i czytelny  podpis osoby przyjmującej wniosek                                                                                                                                                                 

oraz weryfikującej jej tożsamość / 
 

 
 ( * niepotrzebne skreślić)       

 

Do wypełnionej karty proszę dołączyć:, ksero skróconego aktu urodzenia dziecka,  zaświadczenie 
o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego potwierdzone przez dyrektora 
Przedszkola  w przypadku gdy dziecko odbyło przygotowanie przedszkolne w innej szkole oraz  
w przypadku gdy dotyczy - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.                                                                                 
 


