
                                             

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO  SZKOŁY    

PODSTAWOWEJ NR 2  IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ   

  W TARNOWIE  PODGÓRNYM 

   ______________________________________________________________  

           Proszę o przyjęcie dziecka do klasy……. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji         

Europejskiej w Tarnowie Podgórnym na rok szkolny 2018/2019                                

A   Dane ucznia ( wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie)   

1. Nazwisko ucznia ………………………………………………………………  

                               Wypełnić drukowanymi literami  

2. Imiona ucznia     …………………………………..…………………………..  

                           Wypełnić drukowanymi literami  

3. Data urodzenia  ……………………………………………………………….. 

  

4. Miejsce urodzenia ……………………..województwo ……………………… 

5. Pesel ucznia  

           

 

6. Obywatelstwo    ………………………………………………………............. 

 

7. Adres zamieszkania  ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

8. Adres zameldowania  ………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….  

      

9. Telefon domowy ………………10. Telefon komórkowy …………. …. ……. 

   

11.  Czy uczeń posiada opinię lub orzeczenie wydania przez poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną ( o dysfunkcjach, problemach zdrowotnych, o potrzebie kształcenia 

specjalnego)  

TAK *         rok wydania opinii …………………  

NIE *  

12. Nazwa i adres szkoły rejonowej ( Tylko dla uczniów spoza rejonu):  

………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………… 

 

*- właściwe podkreślić              

 

  



 Dane rodziców/ opiekunów prawnych   

Dane matki/ opiekunki prawnej   

Imię                             Nazwisko                        Telefon komórkowy  

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

Adres zamieszkania …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania stałego ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Dane ojca/opiekuna prawnego   

Imię                            Nazwisko                              Telefon komórkowy   

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

Adres zamieszkania ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania stałego ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oświadczam, że:  

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 

celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz.922),  

 

…………………., dnia ……………..                          …………………………  

                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów)  

 

Powyższe dane osobowe podlegają prawnej ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz.U.2016.922 t.j.), ich administratorem 

jest Dyrektor Szkoły, zbierane są i przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym wyłącznie w celach rekrutacji, 

ewidencji oraz kontaktu z rodzicami. Nie są udostępniane żadnym innym instytucjom 

ani osobom prawnym czy fizycznym.  

 

Deklaracja  

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez szkołę oraz organ założycielski i organy 

uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesami 

kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)  

                                                   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych   

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

 

Do wniosku  należy dołączyć:   

1. Kserokopie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o dysfunkcjach i 

problemach zdrowotnych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez zespół  orzekający działający w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej -  o ile uczeń posiada.  

2. Dwa aktualne zdjęcia w formacie legitymacyjnym;  

-   jedno naklejone na kwestionariusz ;  

-  drugie opisane na odwrocie.  


