
 

……………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy – 

 rodzica/opiekuna kandydata) 

……………………………………. 

         adres do korespondencji 

 

Pani 

……………………………… 

Dyrektor PSP w Kierlikówce 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce1 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

1 Imię/imiona i nazwisko 

kandydata  

 

2. Data i miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3 PESEL kandydata/ seria i nr 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość* 

   

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców  

(opiekunów) kandydata 

Matki  

 

Ojca   

 

5. Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów) i kandydata2 

Kod pocztowy  

Poczta  

 

Miejscowość  

 

Nr domu  

6 Adres poczty 

elektronicznej  

i numery telefonów 

rodziców (opiekunów) 

kandydata (o ile je 

posiadają) 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

*w przypadku braku nr PESEL 

 

 

 

 

                                                 
1  Zgodnie z art. 133  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ).kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła publiczna nadal dysponuje wolnymi miejscami.  
2  Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 



II. Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.3 

2. Zgodnie z art.23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 

2016 r., poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i dziecka, 

oraz upoważnionych do jego odbioru osób dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz w 

celach ewidencyjnych. 

3. Wyrażam/nie wyrażam4 zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka na fotografiach 

z uroczystości szkolnych umieszczanych na tablicach i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 
 

 

……………………….                                               ………………..…………………………. 
                 (data)                                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy – 

                                                                                                                      rodzica (opiekuna) kandyda

                                                 
3  Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 189, 428, 437) – „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  
4  niepotrzebne skreślić 

 



 


