
……………………………………………                  
                  Imię i Nazwisko wnioskodawcy 
 

 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
        Dotychczasowe miejsce nauki ucznia 
 

     

Dyrektor 
 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego 

ul. Szewska 7, 33 – 100 Tarnów 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej  

I. Dane osobowe ucznia rodziców (opiekunów)
1
 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Adres zamieszkania kandydata 

 

 

 

5. 
Adres zameldowania kandydata 

jeśli inny niż adres zamieszkania 

 

 

 

4. 

Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

 

Ojca 
 

 

5. 

Adres zamieszkania 

Rodziców (opiekunów) i kandydata
2
 

Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica  
 

 
Numer domu (i) 

mieszkania 
 

6. 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

(opiekunów) 

kandydata 

 

Matki 

(opiekunki) 
Telefon do kontaktu 

 

 
Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu 
 

 
Adres poczty 

elektronicznej 
 

 



Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym.3 

2.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3. Przyjmuję do wiadomości, iż z momentem podpisania niniejszego formularza, podane 

przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 2                             

w Tarnowie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz do celów 

związanych z dokumentowaniem procesu edukacji. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym                      

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich 

przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

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

rodzica (opiekuna) kandydata  

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne 

utrwalanie i nieograniczone czasowo przetwarzanie przez szkołę wizerunku mojego dziecka 

na potrzeby działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjno-marketingowej. Zgoda 

obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak zamieszczanie fotografii i filmów na 

stronie internetowej szkoły oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Fotografie            

i filmy będą mogły zawierać wizerunek jeszcze innych osób.                                     

                                                                                                                                                                                                                                              

TAK/ NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

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

rodzica (opiekuna) kandydata  

_______ 
1
 Zgodnie z art. 20t ust. 1 u.s.o. wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 

podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, 

natomiast dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą być potrzebne dla skutecznego komunikowania się  

z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
2
 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121.), 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 
3
 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - 

"kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3". 
 

        przyjęto do kl …………………………………….. 
 

od dnia ……………………….……………………. 
         

 

        …………………………………………………….. 
                         Akceptacja Dyrektora szkoły 


