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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w sekretariacie 

szkoły do godz. 15
00 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, 33-100 Tarnów, ul. Kopernika 10 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA NA UCZNIA ORAZ JEGO 

RODZICÓW 

 

1. 
Nazwisko dziecka  

 

2. 
Pierwsze Imię  

 

3. 
Drugie Imię  

 

4. 
Data urodzenia   

 

5. 
Miejsce urodzenia  

 

6. 

PESEL  
W przypadku braku PESEL podać serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

           

 

7. Kandydat na ucznia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE 

8. 

Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów)  

Matki Imię 
 

 

Nazwisko 

Ojca 
 

 

 

9. 

Adres zamieszkania 

rodziców (opiekunów) i dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   
Numer domu (i) 

mieszkania 
 

10. 

Numery telefonów 

rodziców (opiekunów) 

i adresy poczty 

elektronicznej 

(o ile je posiadają) 

Matki 

 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

II. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów rekrutacji 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im 

liczby punktów: 

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tutejszej szkole – TAK/NIE* 

(właściwe zaznaczyć, jeśli TAK – 10 pkt.) 

2) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów 

prawnych) kandydata – TAK/NIE* (właściwe zaznaczyć, jeśli TAK- 5 pkt.) 
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3) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – TAK/NIE * (właściwe 

zaznaczyć – 5 pkt.) 
  

Do wniosku dołączam oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych          

w punkcie ........................ 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku                 

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie         

z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 

3.   W przypadku wniosku rodzica o przyjęcie do szkoły dziecka 6 – letniego oświadczam, że w roku 

szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego. 

.....................................                                                    .............................................................. 
Data                                                                                  Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica   

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z późn. zm.) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie, ul. Kopernika 

10, 33-100 Tarnów. 

3. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania 

usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto 

przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO. 

4. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do 

szkoły. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 

uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły. 

 

.....................................                                               ............................................................... 
Data                                                                                      Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica   

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1148&qppozycja=1148
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1078&qppozycja=1078
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1680&qppozycja=1680
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1681&qppozycja=1681
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1818&qppozycja=1818
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=2197&qppozycja=2197
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-01-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=2248&qppozycja=2248

