
                                                                                                                                      

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z 
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 Data i podpis przyjmującego wniosek                                         

 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uwielinach 

ul. Szkolna 2a, 05-540 Zalesie Górne 

 

                                                                       

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA SPOZA OBWODU DO PIERWSZEJ KLASY 
na rok szkolny 2019/2020 

 

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA ( WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nazwisko  
 

Imię  
 

Data i miejsce urodzenia 

 
 

Adres zamieszkania 

 

 

PESEL  

           

           

w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW 

                                       matka  ojciec 

Imię  

 
 

Nazwisko  

 
 

Kod, miejscowość  
 

 

Ulica, nr domu i 

mieszkania 

  

Dane kontaktowe 

Telefon domowy  

( o ile posiadają) 

  

Telefon komórkowy  

 

  

Adres poczty 

elektronicznej  
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Do wniosku załączam zaznaczone poniżej oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów samorządowych:  

 

1) 

 „Oświadczam, że dziecko mieszka na terenie Gminy Prażmów”                   

                                        

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

                                   podpis rodzica/prawnego opiekuna 

2) 
dziecko odbyło roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Uwielinach       TAK /  NIE                              

3) 

do Szkoły Podstawowej w Uwielinach uczęszcza rodzeństwo dziecka      

imię i nazwisko rodzeństwa ………………………………………………….. 

klasa …………………………………………………………………………..                                                                                       

III. Oświadczenia o odpowiedzialności karnej 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

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

data i podpis matki                                                                data i podpis ojca  
 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach  

 

Kryterium Tak Nie 
Dziecko odbyło roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy 

Szkole Podstawowej w Uwielinach. 

  

Do Szkoły Podstawowej w Uwielinach 

uczęszcza rodzeństwo kandydata. 

  

 

 

 

 

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

                                                                                              Podpis i pieczęć dyrektora 


