
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022 
DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 
W PABIANICACH  

(podstawa prawna: art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 149 i 150 ustawy z dnia 14.12.2014r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) 

 
I.  DANE KANDYDATA: 
1. Imiona i nazwisko dziecka …………………………………………………………. 
 
2. Data urodzenia                         ……………………………………………………….…  
 
3. PESEL:                               
  
 
lub seria i nr paszportu    …………………………………………………………………….. 
                 
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW: 

MATKA OJCIEC 

1.Imiona i nazwisko  
                                                                 

1.Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 
 
 

2. Adres miejsca zamieszkania 
 

3. Adres poczty elektronicznej 
 
 

3. Adres poczty elektronicznej 
 

4.Telefon kontaktowy 
 
 

4.Telefon kontaktowy 
 

 
III.  Jako pierwszą wybieram Szkołę Podstawową nr …… w ……………………… 
- jako drugą Szkołę Podstawową nr ….. w ……………………………………………… 
- jako trzecią Szkołę Podstawową  nr ….. w ……………………………………………. 
 
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Niniejszym oświadczam/y/, że : 
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, tj.: (proszę podać imiona, rok urodzenia, 

klasę) 

1. …………………………………………………………………………………………………………..….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………..….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 

          



b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, tj.: (proszę wpisać miejsce pracy rodziców, 

potwierdzające oświadczenie):  

- matka / opiekun prawny………………………………………..………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ojciec / opiekun prawny: …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) w obwodzie szkoły zamieszkują wskazani niżej opiekunowie zajmujący się dzieckiem pod naszą 
/ moją/  nieobecność,  tj.:  
………………………………………………………………………………………………….. 

nazwisko i imię oraz adres zamieszkania  

………………………………………………………………………………………………….. 
d) nasza /moja/ rodzina jest wielodzietna (troje i więcej dzieci), tj.: (proszę wpisać imiona oraz datę 

urodzenia (+nazwiska dzieci, jeśli są inne niż nazwisko wnioskodawcy): 

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

e) inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej 
nr 5 (proszę określić te okoliczności):  ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka, diecie, rozwoju psychofizycznym: …………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………....……. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wskazanych wyżej 
danych.  

Data i podpis rodziców: 

matka: …………………….……………………………  ojciec: ………………………………………………………. 

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

 

 


