
Załącznik nr 1  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO KLASY PIERWSZEJ 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im T. KOŚCIUSZKI  

W JASTRZĘBIU  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.  

Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.  

 KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA  

imię  drugie imię  

nazwisko  PESEL             

data urodzenia  miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY DZIECKA  

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

BRAK MELDUNKU*  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW* 

PRAWNYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)  

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

nr telefonu  adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)  

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

nr telefonu  adres e-mail  

DODATKOWE INFORMACJE 

Deklaruję uczestnictwo dziecka  

w zajęciach religii 
TAK* NIE* 

Dziecko z orzeczeniem lub opinią 

PPP 
TAK* NIE* 

Deklaruję uczestnictwo dziecka  

w zajęciach świetlicowych 
TAK* NIE* 



Dodatkowe informacje ( kryteria ) dotyczące przyjęcia  do klasy pierwszej  

Publicznej Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Jastrzębiu 

dziecka zamieszkałego  poza obwodem szkoły 

określone  w Uchwale nr V/37/2019 Rady Gminy Jastrząb 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 

czwartej tego kryterium, napisz TAK  

Lp. 

 

Kryterium 

 
Liczba punktów 

Zgłoszenie kryterium  

do oceny 

*)Tak 

1. w szkole  obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata 10 pkt,  

2. kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Jastrzębiu 
10 pkt  

3. miejsce pracy rodzica(ów) opiekuna(ów) 

prawnych kandydata należy do obwodu 

danej szkoły podstawowej  

 

10 pkt  

4. w obwodzie szkoły podstawowej  

zamieszkują krewni dziecka (dziadek, 

babcia) wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

8 pkt  

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA* 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka uczęszczającego  do Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jastrzębiu, a także  moich w zakresie 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno-

wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły 

 

 
 

……………………………………………………               
                                              (podpisy rodziców) 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego 
dziecka wyjazdach i wycieczkach organizowanych 

przez szkołę 

                            
 

……………………………………………………               
                                              (podpisy rodziców) 

Wyrażam / nie wyrażam*  zgody na publikowanie 

informacji i fotografii mojego dziecka związanych z 
działalnością szkoły (gazetka, strona internetowa) 

 
 

                            

……………………………………………………             
                                              (podpisy rodziców) 

POUCZENIE: 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 
 

                                                       ………………………………………………………………….                  
                                                           (podpisy rodziców) 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 


