
Data przyjęcia wniosku:                                                              

_________________________________________________________________________________     

                                                                         Wniosek 

                       przyjecie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie. 

Oświadczam, że szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa w.................................. 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 
NAZWISKA IMIONA bardzo proszę podać 

zgodnie z zapisem w akcie 
urodzenia 

PESEL w przypadku braku 
serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

DATA URODZENIA   MIEJSCE URODZENIA   

ADRES ZAMIESZKANIA  

ADRES ZAMELDOWANIA 

  

2. DANE RODZICÓW KANDYDATA (opiekunów prawnych) 
IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY 

TEL. KONTAKTOWY TEL. KONTAKTOWY 

 

 

 

 

................................................                                                   ............................................................... 

Podpis matki (opiekuna prawnego)                                            Podpis ojca ( opiekuna prawnego)          

 



  DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ: 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu:.......................................................................... 

Zakwalifikowała/nie zakwalifikowała (właściwe podkreślić) w/w kandydata do szkoły. 

..................................................................................................................................................... 

Podpisy członków Komisji: 

1.Przewodniczący:  .......................................................... 

2.Członek:                 ......................................................... 

3.Członek:                .......................................................... 

4.Członek:                .......................................................... 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Załącznik do wniosku 

                                                                                                      Grybów, dnia.................................................. 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczenie, że (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

Kryterium 
 

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka  
 

 

droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 
 

 

obydwoje rodziców pracują zawodowo 
 

 

miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły 
 

 

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka(babcia, dziadek) wspierający rodziców, 
prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki 

 

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuje Pana/Panią, że: administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Szkola 
Podstawowa nr 1 którą reprezentuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie 33-330 Grybów, ul. Szkolna 1. Inspektorem 
Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie jest: Agata Janiszewska - Skowron e-mail: iod@grybow.pl 

 
2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i lit e 

ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu 
realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole. 

 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych opiekunów/dzieci w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej 
www.grybow.pl 

 

                                                                  ...................................................................................................... 

                                                                                            ( podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

           


