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Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie 

82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 4, tel. 55 262 42 21, fax. 55 262 42 28, 

 http://www.sp5kwidzyn.szkolnastrona.pl/ i http://www.sp5.kwidzyn.pl, e-mail: sp5kwidzyn@poczta.fm 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 
(Należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
  
1. Dane osobowe dziecka 

 NAZWISKO  

 IMIĘ  DRUGIE IMIĘ  

PESEL                        Data urodzenia  

Miejsce ur.  Województwo  

  2. Adres zamieszkania dziecka  

Miejscowość   Kod pocztowy:         -        

Ulica   Nr  domu/mieszkania  

   
2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych 

  

  MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA  OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY  

NAZWISKO    

  

  

IMIĘ    

 

  

Adres poczty elektronicznej      

Tel. kontaktowy      

Adres zamieszkania          
(jeśli jest inny niż adres 
zameldowania dziecka)  

    

  

3. Dziecko uczęszczało do przedszkola: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i adres placówki) 

4. Deklaracja wyboru klasy: 

 ogólnodostępnej 

 integracyjnej 

 artystycznej 

http://www.sp5kwidzyn.szkolnastrona.pl/
http://www.sp5.kwidzyn.pl/
mailto:sp5kwidzyn@poczta.fm
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II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie dziecka do szkół podstawowych  

  

  

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 

niż jednej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności  

od najbardziej do najmniej preferowanych  

1. Pierwszy wybór  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa szkoły  

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

adres szkoły  

2. Drugi wybór  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa szkoły  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

adres szkoły  

3. Trzeci wybór  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa szkoły  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

adres szkoły  

  
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku  jest dyrektor szkoły podstawowej, 

do której wniosek został złożony.  

  

Oświadczenia wnioskodawcy  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne 

z aktualnym stanem faktycznym.   

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie  

z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(DZ. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

  

  

Kwidzyn, …………………………..                      …………………………………………………….                                                                                                          
                                    data                                                                                       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 1 - inne oświadczenia wnioskodawcy 

  

  

1. Zobowiązuję się do informowania o każdorazowej zmianie powyższych danych.  

2. Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/małoletniej.  

3. Wyrażam  zgodę na publikowanie danych osobowych  (imię, nazwisko, klasa, rok 

urodzenia) i wizerunku mojego dziecka  w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, 

gazetki) oraz w prasie, radiu, telewizji w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi  

i działalnością   szkoły.  

  

  

                                                                  ………………………………………………   
                                                                                                                           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych    

  
INFORMACJA:   
 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. Dz .U. Nr 100, poz. 1024 

przyjmuję do wiadomości, że:   

- administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie,   

- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania,   

- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa,   

- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,   

- dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.   

 

 

  

                                                               ………………..………………………………………………   
                                                                                                                                    czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych   

 

 

  

  
Stwierdzam wiarygodność danych (podpis pracownika sekretariatu) …………..………… data …………………..   
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Załącznik nr 2 - dla kandydatów do klasy I spoza obwodu szkoły  

  

We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X  

 

L.p.  Kryterium  Tak  Nie  

1.   W szkole uczy się rodzeństwo kandydata - 5 pkt     

2.   Kandydat  mieszka  na  terenie  Kwidzyna - 5 pkt      

3.   Niepełnosprawność  kandydata - 3 pkt     

4.   Wielodzietność  rodziny - 1 pkt      

5.   
Dodatkową  opiekę  nad  kandydatem  sprawuje  rodzina  zamieszkała   
w  obwodzie  szkoły  lub  szkołę  ukończyli  członkowie  najbliższej   
rodziny  - 1 pkt  

    

  

W  przypadku  uzyskania  tej  samej  liczby  punktów  o  przyjęciu  dziecka  spoza  obwodu  decyduje  

kolejność  zgłoszenia.  

Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów 

wymienionych w punkcie 3, 4, 5.  

  

  

  

  

Kwidzyn, dn. ……………………….                                               …………….………………………….. 

                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego    


