
Wniosek o przyjęcie dziecka  
do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach  

na rok szkolny 2023/2024 
 

Data złożenia wniosku:  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię   

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 

zakreślić odpowiedź) 
TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 

Dodatkowe informacje o 
dziecku 

 

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 

 

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły 

1. pierwszego wyboru 
Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Kusocińskiego 

ul. Szkolna 2 
59-150 Grębocice 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  



Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 
 

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora  w uzgodnieniu z 
organem prowadzącym  

1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  

 2.  Dziecko uczęszczało do szkoły– kontynuacja nauki  

 3. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  

 4. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły  

 5.   

Uwagi.  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.  
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 
 
 

 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
   Podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                                           Podpis ojca /  opiekuna prawnego 

 
 

 



Załączniki  do wniosku:  
 

Kolejny 
numer 

załącznika  

 
Rodzaj załącznika  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 
 

 

Oświadczam, że: 
 

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w zgłoszeniu, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                                               … ………………………………………. 
  Podpis matki/ opiekunki prawnej                                                                             Podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 
 

 

 

 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku  jest  Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w  Grębocicach, 59-150 Grębocice, ul.  Szkolna 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

rekrutacji do klasy pierwszej  w roku szkolnym  2023/2024 na podstawie art.6 ust.1 lit.b oraz art.6 ust.1 lit.c 

RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 ze zm.). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz  niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Dane będą 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu  gdy  dziecko uczęszcza do szkoły. 

 


