
 
 
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PILICY 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
  Termin składania: od 04 marca  do 11 marca 2021 r. 
 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy 1  

 Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy 

ul. 17 Stycznia 2a,  42-436 Pilica   
 

I. Dane identyfikacyjne kandydata  

 
 

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA 

Dane osobowe kandydata 

Nazwisko i imię (imiona): 

Data i miejsce urodzenia: 

Nr PESEL: 
w przypadku braku PESEL serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośd 

Adres zamieszkania kandydata 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania kandydata ( wypełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

 

 

II. Pozostałe informacje o kandydacie   
 

 

 

                                Dodatkowe informacje o kandydacie  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *  
* należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź  

 

TAK  / NIE 

Opinia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej * 
* należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź 

TAK  / NIE 



III. Odległość do szkoły (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)                                                                      

                

                   z obwodu szkoły 

 

                  z  terenu miasta 

 

                  spoza gminy 

 

 

Dla  dzieci zamieszkałych w odległości 3 km od szkoły organizowany jest dowóz ( podstawa prawna: art. 

39 ust. 2-3 ustawy Prawo Oświatowe - Dz.U. z 2017,poz.59 z późn. zm.). 

 

  droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km 

 

  droga dziecka z domu do szkoły  przekracza  3 km                                                                           

 

 

IV. Dane osobowe rodziców  

  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego  

Telefon: Adres e-mail: 

   *Niepotrzebne skreślić 
 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej  

Telefon: Adres e-mail: 

 

V. Inne istotne informacje o kandydacie  

(dodatkowe informacje przekazywane przez rodzica, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  

 

1/ istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie 

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

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

  
2/ rozwoju psychofizycznym / uzdolnienia 

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

  

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

3/ inne informacje, uznane przez rodzica (opiekuna) za istotne 

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

 
 



Jednocześnie oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej: 
 
..………...………..……………………………………..………….……………………………………………………...………….. 

(nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej) 
 

VI. Do wniosku dołącza się dokumenty:  
1) Oświadczenie o zamieszkiwaniu rodziców/opiekunów prawnych kandydata i kandydata ( załącznik  nr1) 

2) Zapoznanie się z informacją  o przetwarzaniu danych osobowych ( RODO)( załącznik2) 

 
Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z przyjmowaniem  do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U.  

z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.). 

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

zostało złożone. 

Oświadczenia rodzica składającego wniosek: 

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

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

z przyjęciem  kandydata do szkoły  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i filmów dziecka z konkursów, zawodów sportowych, imprez i uroczystości 

szkolnych w mediach: mediach społecznościowych, prasie, telewizji, kronice szkolnej, tablicach szkolnych oraz  na 

stronie internetowej promujących  placówkę. 
 

Przy zapisie należy przynieść wypełnione  zgłoszenie dziecka do szkoły oraz jedno zdjęcie legitymacyjne. 

 

 
Data ………………..………..                                                                            ….…………………...………………………..     
                                                                                                                           podpisy rodziców/opiekunów prawnych    
 

                                             Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu:….............przyznała: …………… punktów: 

- zakwalifikowała dziecko* 

- nie zakwalifikowała dziecka* 
*podkreślić właściwe 

                                                                                    

                                                                                    Podpisy członków komisji rekrutacyjnej: 

 

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


