
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali 

 

WNIOSEK  
rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do oddziału klasy pierwszej (spoza obwodu) 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali 

w roku szkolnym 2021/2022 
 
 

Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej PSP w Kowali   

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona i nazwisko) 

 

urodzonego ……………………………………..……… w …………….…………………………,  
                                            (data urodzenia)                                                                           (miejsce urodzenia) 

 

PESEL    

           

                                  

zameldowanego: ………………………….……………………….………………………………  

kod pocztowy…………………….……………. 

zamieszkałego: ……………………………………….……………………………………………  

kod pocztowy…………………………………. 

( *odpowiednie wypełnić) 

* Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w ……………………….…………………, co 

poświadczam dokumentem – załączoną „Informacją z przedszkola” lub ………………………..…….. 

                                                                                                                                                                                                     (inny dokument) 

 

*Dziecko nie odbyło wcześniejszego przygotowania przedszkolnego. W załączniku przedstawiam opinię 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ……………………………………… 

 

Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa 

w…………………………………… 

 

I. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………. tel. ………………………………… 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………. tel. …………………………………. 

 

 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali 

II.  Informacja o spełnianiu kryteriów  

*We właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym kryterium należy wstawić znak X. 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

Tak* Nie* 

1 Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym , na który prowadzona jest 

rekrutacja  będzie uczęszczało do tej szkoły  
4 

  

2 Wielodzietność  rodziny kandydata  3   

3 Kandydat ma orzeczenie (opinia) poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

kształceniu specjalnym  
2 

  

4 Niepełnosprawność w rodzinie kandydata. 2   

 

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach ………………… 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do 

wiadomości i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w systemach informatycznych  celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacji do szkoły. Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym wniosku jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Kowali z siedzibą Kowla 103, 26-624 Kowala. Przetwarzanie ujawnionych danych 

odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000,  

Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika 

z przepisów prawa oświatowego. 

 

 

…………………………………………… 

            miejscowość i data                                                                                   …………….…………….……………… 
                                                                                                                                                        podpis matki/ opiekuna prawnego 

 

                                                                              

                                                                            ……………..……………………………. 
                                                                                                                                     podpis ojca/ opiekuna prawnego 


