
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI

Proszę o przyjęcie  mojego  dziecka do klasy I w roku szkolnym ………………………………………….
I. DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko Imiona

Data urodzenia
r r r r

-
m m

-
d d

PESEL /w przypadku braku seria 

i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość/Miejsce urodzenia

Adres miejsca 
zamieszkania

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matki/opiekunki prawnej ojca/opiekuna prawnego

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania /jeśli 
inny niż dziecka/

Telefon kontaktowy

Adres poczty 
elektronicznej /e-mail/

III. W przypadku braku miejsc w kl. I PSP 1 proszę 
wpisać  dwie inne wybrane szkoły  w kolejności 
od najbardziej preferowanych

1.
2.

IV.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły

Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK  i dołączyć  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie 
tego kryterium.

LP KRYTERIUM

DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY

SPEŁNIANIE
KRYTERIUM

ZGŁOSZENIE
KRYTERIUM DO OCENY

TAK/NIE

1. Kandydat ma rozpoznane uzdolnienia 
muzyczne i deklaruje udział w zajęciach 
muzyczno-tanecznych w klasie 
artystycznej

Oświadczenie n-la 
muzyki oraz rodzica

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej oświadczenie



szkoły

3. W pobliżu szkoły zamieszkują 
dziadkowie lub inne osoby 
wspomagające rodzinę w pełnieniu 
funkcji opiekuńczej

oświadczenie

4. Lokalizacja szkoły korzystna ze względu 
na miejsce pracy rodziców/rodzica 
kandydata

oświadczenie

5. Kandydat realizował obowiązek 
przedszkolny w tej szkole

oświadczenie

6. Dogodne położenie szkoły w stosunku 
do zamieszkania kandydata

oświadczenie

Do wniosku dołączam  oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………......

 Oświadczam, że w/w dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na zbieranie    i  przetwarzanie danych 
osobowych w systemach informatycznych,  w zakresie bezpieczeństwa    i  zdrowia oraz  działalności dydaktyczno-
wychowawczej i  opiekuńczej szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.

 Oświadczam, że w przypadku zmian w/w danych niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora szkoły.

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz materiałach 
informacyjnych i promujących szkołę.

Stalowa Wola, dnia …………………………….                                ………………………………………………………………….
                                                                                                          Czytelny podpis rodziców/opiekunów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe informacje o dziecku:

 Miejsce, w którym dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Informacje  uznane przez rodzica za istotne 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………


