
 
Załącznik nr 6 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

integracyjnymi (SPzOI) w Łomnicy  
Na rok szkolny 20……./20……..  

 
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w SPzOI w Łomnicy na rok szkolny 20……/20……. 

Dane osobowe dziecka:______________________________________________________________ 

PESEL          Imię   Drugie imię  Nazwisko 

           

Data urodzenia   Miejsce urodzenia     Obywatelstwo 

  _   _     

Adres zamieszkania                                 

 

Adres zameldowania  

 

Dodatkowe informacje o dziecku:______________________________________________________ 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 
właściwą odpowiedź) TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która wydała orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalistycznego  

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności)  

Dodatkowe informacje o dziecku  

 

Droga dziecka do szkoły  wynosi:                           km 

Dziecko uczęszczało / nie uczęszczało* do przedszkola w                                                              Nr  

 

DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka :_______   Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka___________ 

Imię i nazwisko (obecne)            Imię i nazwisko 

 

Telefon kontaktowy            Telefon kontaktowy 
 
 
Adres zamieszkania matki/opiekunki   Adres zamieszkania ojca/opiekuna  
( jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)  ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
 
 

 

Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich: 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  



RODZICE / OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO  :__________________________________________ 

1) Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego Statutu Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy 

2) Niezwłocznego poinformowania Szkoły Podstawowej o każdej zmianie danych osobowych własnych oraz 
dziecka. 

 

Szkoła obwodowa (jeśli dziecko zamieszkuje poza obwodem)   :________________________________ 

Nazwa                  Miejscowość 

3)  

Województwo    Powiat            Gmina 

4)  

Wypełnia przedszkole_( w przypadku dzieci 6 - letnich)________________________________________ 

Zaświadcza się, iż w/w dziecko w roku szkolnym ……………………………… (bieżący rok szkolny) uczęszczało do Przedszkola 

w                                                                                  w okresie od                            do                 

 

 

 

 
                                                                                                  Pieczęć i podpis dyrektora przedszkola 

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI wybranych publicznych szkół podstawowych od najbardziej do najmniej 

preferowanych; 

Lp. Nazwa placówki wychowania przedszkolnego 

1.  

2.  

3.  

 

INFORMACJA 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) informuję Pana/Panią, 
że administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej  w Łomnicy zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka 
i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno - wychowawczo - 
opiekuńczej działalności szkoły. 

Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 
sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że 
administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z 
prawem. 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych mojego dziecka 
ubiegającego się o przyjecie do Szkoły Podstawowej w Łomnicy, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – 
opiekuńczej działalności szkoły. 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w SPzOI w 

Łomnicy  w informacji o wynikach rekrutacji do klas I szkoły podstawowej. 

 
 
 
 

Łomnica, data              
      Podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 

  

   

   

 


