
 
 
 

Pieczęć szkoły                                                                                         Data złożenia wniosku……………………………….. 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY IV w SP nr 39 
 
Dane osobowe ucznia: 
 
Nazwisko  
Imię  
Drugie imię  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL:             

 
 
 
 

Adres  zamieszkania zameldowania  
(jeśli inny niż zamieszkania) 

Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
obywatelstwo  
Szkoła Podstawowa do której 
uczeń obecnie uczęszcza 

 

 
Dane osobowe rodziców 

▪ matka: .................................................. 
 

Adres: zamieszkania zameldowania  
(jeśli inny niż zamieszkania) 

Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
telefon  email  
zawód wykonywany i miejsce pracy:  
 

telefon: 
 

 
▪ ojciec: ......................................... 

 
Adres: zamieszkania zameldowania  

(jeśli inny niż zamieszkania 
Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
telefon  email  
zawód wykonywany i miejsce pracy:  
 

telefon: 
 

 
 
 



 

 

WYBÓR KLASY   

(proszę zaznaczyć znakiem ”x” wybraną klasę) 

Klasa IV 

 
 

Klasa ogólna z dodatkowymi lekcjami z języka niemieckiego 

   - od klasy IV (1-2 godziny języka niemieckiego tygodniowo) 

   - od klasy VI w ramach projektu DSD (6 godzin tygodniowo)  
 

 

 

Klasa ogólna z drugim językiem obcym od klasy VII  
 

 

 

Uczeń będzie korzystał ze świetlicy szkolnej (deklaracja wstępna) 
 

 

 

Oświadczenie: 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami administratorem danych jest szkoła. Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych oraz nieodpłatne umieszczanie zdjęć z uroczystości szkolnych,  
na stronie internetowej, na czas edukacji, w celach reprezentacyjnych, zgodnie ze statutową działalnością szkoły. 
 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz . 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo 
odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia  
do przyjęcia dziecka do szkoły. 
 
 
 
 
 
       ………………………………..                                         ………………………………. 
          (podpis matki)                                             i/lub                                           (podpis ojca) 

 
 


