
Wniosek o przyjęcie do klasy 
pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

(wersja elektroniczna) 

Dyrektor   
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Głuchołazach    

 
  

1. Imię/imiona dziecka  

2. Nazwisko dziecka  

3. PESEL dziecka*  

4. Data urodzenia dziecka  

5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów   

6. Adres zameldowania dziecka  

7. Obecny adres zamieszkania**   

8. Numer/numery telefonu rodziców/prawnych opiekunów   

9. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają   

10. Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało  

 
11. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Jeśli 
posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.  

  
12. Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy?  

przed zajęciami: 630 -730  po zajęciach: 11 30 - 1630   

  
13. Deklaruję, że dziecko będzie uczęszczać na zajęcia:  

 
14. Uwagi/prośby rodziców:   

 
 
 
 
 
 
 (miejscowość, data) (numer telefonu do weryfikacji wniosku) 
Dane  osobowe  podane we wniosku  oraz  dołączonych  do niego  załączników zostaną wykorzystane 
wyłącznie  dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania  rekrutacyjnego prowadzonego na 
podstawie Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). W tym 
zakresie wnioskodawca   wyraża zgodę   na ich  przetwarzanie.  Obowiązek  podania danych  wynika z art. 



160  Ustawy Prawo oświatowe. Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do 
treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych  
osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku 
jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, do którego wniosek 
został złożony. 

 
*W przypadku braku nr. PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  
**Wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania. 
***Właściwe podkreślić.  
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