
WNIOSEK  

O PRZYJĘCIE DZIECKA 

      DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

                          IM. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W PRÓSZKOWIE 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka 

                    

                    

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 

                    

                    

3. PESEL dziecka 

                    

4. Adres zamieszkania dziecka 

Województwo 

 

 Miejscowość   

Ulica 

 

 Nr domu  

Kod pocztowy 

 

 Nr mieszkania  

5. Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Opiekun: 

 

Rodzic / Opiekun prawny 

Imię (imiona) 

 

 

Nazwisko 

 

 

 

6. Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe 

Województwo 

 

 Miejscowość   

Ulica  

 

 Nr domu  

Kod pocztowy 

 

 Nr mieszkania  

Adres email 

 

 Nr telefonu  

 

 



7. Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Opiekun: 

 

Ojciec / Opiekun prawny 

Imię (imiona) 

 

 

Nazwisko  

 

 

 

8. Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe 

Województwo   Miejscowość  

 

 

Ulica  Nr domu 

 

 

Kod pocztowy  Nr mieszkania 

 

 

Adres email  Nr telefonu 

 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 

 

Nazwa i adres szkoły obwodowej 

 

 

 

W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu  

kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem PSP w Prószkowie (Uchwała Nr 

XXVI/208/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

24 lutego 2017r.)    

 

TAK / NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

Oświadczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam, że podane dane zgodne są 

ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, ż Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku – formularzu rekrutacyjnym. 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły. 

3. Oświadczam, że przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,  niezwłocznie 

powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest szkoła 

2.Niniejsze dane są zbierane w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej 

3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                   podpis rodziców/opiekunów prawnych 



……………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………….. 

…………………………………………….. 

                       adres 

OŚWIADCZENIE 

   Ubiegając się o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………….. 

do Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie, oświadczam, że 

 

 

Lp.  

 

 

Kryterium  

Potwierdzenie  

TAK  

lub  

zaprzeczenie 

NIE 

1. Rodzeństwo kandydata uczy się w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Prószkowie 

 

2. Kandydat uczęszczał do przedszkola, w którym dzieci z 

obwodu tej szkoły realizowały przygotowanie przedszkolne   

 

3. PSP w Prószkowie położona jest najbliżej miejsca 

zamieszkania kandydata 

 

4. PSP w Prószkowie znajduje się w miejscu pracy lub na trasie 

dojazdu do miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców / 

prawnych opiekunów kandydata 

 

5. Miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców / 

prawnych opiekunów kandydata w opiece nad nim, położone 

jest najbliżej PSP w Prószkowie 

 

6.  Kandydat mieszka na terenie gminy Prószków 

 

 

 

 Oświadczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam, że podane dane zgodne są 

ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, ż Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku – formularzu rekrutacyjnym. 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły. 

3. Oświadczam, że przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,  niezwłocznie 

powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest szkoła 

2.Niniejsze dane są zbierane w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej 

3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                   podpis rodziców/opiekunów prawnych 



OŚWIADCZENIE WOLI* 

 

  Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka …………………………………………….. 

w roku szkolnym …………………………. do pierwszej klasy w Publicznej Szkole  

Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie. 

 

 

 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

* Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23. 04. 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121) 

 

 

 

 

 

  


