
Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku 

ul. Parkowa 8 
tel./fax (067) 286-24-81 

       www.spwyrzysk.pl      email: spwyrzysk@vp.pl 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ  

SPOZA OBWODU  SZKOŁY 
        

       ……………………………………………… 

………………………………                               miejscowość, data  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

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

 adres       

       Dyrektor 

………………………………              Szkoły Podstawowej  

       im. Powstańców Wielkopolskich  

       w Wyrzysku 

 Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/17. 

1. Dziecko obecnie odbywa roczne przygotowanie przedszkolne (urodzone w okresie              

1 stycznia do 31 sierpnia 2010r) -w:  

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

2. Dziecko obecnie odbywa roczne przygotowanie przedszkolne (urodzone w okresie od 

1 września  do 31 grudnia 2010r.) – w:       

…………………………………………………………………………………………. 

i posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej  

………………………………………………………………………………………….. 

 
Zgodnie z adresem zamieszkania szkołą obwodową jest: 

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

1. Dane dziecka: 

 
Nazwisko imię dziecka 

 
 

Drugie imię dziecka 

 
 

Data i miejsce urodzenia 

 
 

PESEL dziecka 
(w przypadku braku numeru PESEL – serię 

i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

Adres zameldowania 

 
 

Adres zamieszkania 

 
 

 

http://www.spwyrzysk.pl/
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2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

 
Imię i nazwisko matki 

/prawnej opiekunki* 
 

Telefony kontaktowe  
Adres e-mail  
Adres zamieszkania 

 
 

 
Imię i nazwisko ojca 

/prawnego opiekuna* 
 

Telefony kontaktowe  
Adres e-mail  
Adres zamieszkania 

 
 

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria rekrutacyjne:  

kryterium Adres liczba 

punktów 

proszę  

wstawić x 

W SP Wyrzysk obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo dziecka w klasach I-VI. 
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Miejsce pracy rodziców znajduje się 

w obwodzie SP Wyrzysk 
(Proszę podać nazwę i adres) 
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Dziecko objęte jest pieczą zastępczą  

(kopia dokumentu.) 
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Niepełnosprawność ruchowa dziecka  2  

W obwodzie SP Wyrzysk mieszkają krewni 

dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej 

opieki  (Proszę podać adres). 
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Suma punktów  
(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

   

 

Dodatkowe informacje ............................................................................................................ 

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

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

 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  

z art. 233 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji (przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych i do ich poprawiania).  

 

 

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

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna*                             czytelny podpis matki/prawnej opiekunki* 

Załączniki: 

1. Kopia aktu urodzenia dziecka.   

2. Kopia dokumentu dotyczącego pieczy zastępczej. 
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3. …………………………………………………… 

*Właściwe podkreślić 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 Kandydat uzyskał  ........ …..punktów. 

*Został/ *Nie został przyjęty do klasy pierwszej w roku 2016/2017. 

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

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

..…………………..………………..                                                                        ……………………………………………………….. 
         miejscowość,  data                                                                     podpis Przewodniczącego Komisji 

*niepotrzebne skreślić 

 

Dodatkowe informacje 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  

z art. 233 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji 

(przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania).  

 

 

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

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna*            czytelny podpis matki/prawnej opiekunki* 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 Kandydat/ kandydatka  zamieszkuje w obwodzie szkoły.     

 

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

          miejscowość, data                                          podpis Przewodniczącego Komisji 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


