
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 
W PABIANICACH  

 
 

I.  DANE DZIECKA 
1. Imiona i nazwisko dziecka …………………………………………………………. 
 
2. Data urodzenia                         ……………………………………………………….…
  
 
3. PESEL:                               
  
 
lub seria i nr paszportu    …………………………………………………………………….. 
                 
4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata: ……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW* 

MATKA/OPIEKUNKA* OJCIEC/OPIEKUN* 

1.Imiona i nazwisko  
                                                                 

1.Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 
 
 

2. Adres miejsca zamieszkania 
 

3. Adres poczty elektronicznej 
 
 

3. Adres poczty elektronicznej 
 

4.Telefon kontaktowy 
 
 

4.Telefon kontaktowy 
 

 
 
III.  Jako pierwszą wybieram Szkołę Podstawową nr …… w ……………………… 
- jako drugą Szkołę Podstawową nr ….. w ……………………………………………… 
- jako trzecią Szkołę Podstawową  nr ….. w ……………………………………………. 
 
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Niniejszym oświadczam/y/, że : 
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, tj.: (proszę podać 
imiona, rok urodzenia, ew. szkołę / klasę) 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

          



 
b) miejsce pracy rodziców /opiekunów prawnych/ znajduje się w pobliżu szkoły, tj.: 
(proszę wpisać miejsce pracy rodziców, potwierdzające oświadczenie):  
- matka / opiekun prawny………………………………………..………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
- ojciec / opiekun prawny: …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający 
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, tj. (proszę 
wpisać adres zamieszkania krewnych) ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
d) inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej 
szkoły (proszę określić te okoliczności): …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Istotne dane o stanie zdrowia dziecka, diecie, rozwoju psychofizycznym: …………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Jestem świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam/y/ zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego dziecka 
oraz moich, jako rodzica / prawnego opiekuna, w tym umieszczonych w niniejszym wniosku, 
przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach dla celów 
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zmianami). 

 
Zobowiązuję/my/ się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie 
wskazanych wyżej danych.  

 

 

Data i podpis rodziców /prawnych opiekunów/:  

matka / opiekunka prawna: …………………….…………………………… 

ojciec /opiekun prawny………………………………………………………. 

 


