
                                                                Dyrektor  

                                                                Szkoły Podstawowej nr 1  

                                                                w Suchej Beskidzkiej 

                                                                               
 

 WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1  

w Suchej Beskidzkiej  na rok szkolny 2017/2018 

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pismem drukowanym. 
 

Dane kandydata (dziecka) 

1.Imię:   

2.Nazwisko:   

3.Data urodzenia:  dd   m   r     

4.PESEL:             

5.Seria i numer paszportu (gdy brak pkt. 4):   

6.Inny dokument potwierdzający tożsamość 

(gdy brak pkt. 5): 
 

7.Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

Dane matki/opiekunki prawnej kandydata 

1.Imię:   

2.Nazwisko:   

3.Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

4.Adres poczty elektronicznej:   

5.Numer telefonu:   

Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata 

1.Imię:   

2.Nazwisko:   

3.Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

4.Adres poczty elektronicznej:   

5.Numer telefonu:   

 



 

Preferencje wyboru szkoły 

Preferencja Nazwa szkoły, adres 

Pierwszy wybór:   

Drugi wybór:   

Trzeci wybór:   

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty 
 

L.p. Kryteria Ilość 

załączników 

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej. 

 

Tak / Nie 

2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. 

Tak / Nie 

3. W Szkole Podstawowej nr 1 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 

kandydata. 

Tak / Nie 

4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej 

Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka. 

Oświadczenie z podaniem długości drogi z domu do szkoły. 

 

5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. 

Oświadczenie. 

 

6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający 

rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 

Oświadczenie. 

 

 
 

POUCZENIA: 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

           /data/                                 /podpis matki, opiekunki prawnej/              /podpis ojca, opiekuna prawnego/ 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 

do celów związanych z przeprowadzaniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją pracy i 

funkcjonowaniem tego oddziału, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

 

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

           /data/                                  /podpis matki, opiekunki prawnej/             /podpis ojca, opiekuna prawnego/ 

 

 


