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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  UCZNIA do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

 im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szk. 2023/2024 
I. Dane o dziecku:  
 

Nazwisko.............................................. Imię pierwsze .............................. Imię drugie ............................................ 
 

Data urodzenia .......................... Miejsce urodzenia ...................................        ....................................................... 
                                                                                          (miejscowość)                                        (województwo urodzenia) 

 

Obywatelstwo ……………………………………. 

 
 

Miejsce stałego zameldowania: ..............................  .............................  …..…..     .……..….  ……...………….…. 

                             (miejscowość)                              (ulica)                     (nr domu)                      (kod)                           (poczta)      

                              

Miejsce zamieszkania :      …………....................  ...............................   ………    ………....  …………………….. 

                            (miejscowość)                                (ulica)                      (nr domu)                     (kod)                          (poczta) 
 

...................................... ................................................                 .............................. 
      (województwo)                             (powiat)                                                                           (nr telefonu)  
                  

II. Dane o rodzicach  dziecka: (oznaczone * - dane dobrowolne): 
 

Matka:...............................................    ...........................................        ............................................................. 
                (imię i nazwisko)                                                   (*wykształcenie)                                 (*wykonywany zawód) 

............................................................................           ......................................................... …………………………….……… 
  (*zakład pracy)                                          (nr telefonu komórkowego )                                 (adres e-mail)          

 

Ojciec:...............................................    ...........................................    ................................................................. 
                   (imię i nazwisko)                                                 (*wykształcenie)                         (*wykonywany zawód) 

..........................................................................             ............................................................ ……………………………………. 
   (*zakład prac)                                            (nr telefonu komórkowego)                              (adres e-mail)          

          

Czy rodzice żyją? matka ................ ojciec .............. Czy rodzice przebywają w kraju? matka  ..............   ojciec ……....... 
 

Czy oboje rodzice mają pełne prawa rodzicielskie?   matka ……….…. ojciec ………….…….  

Mieszkam z (rodzicami, prawnymi opiekunami)   ……………………………..……………… 

Moje Rodzeństwo (proszę podać imię i wiek) ................................................................................................... 
III. Informacje dotyczące języków obcych  

Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów od klasy pierwszej. 
 

Wybór  drugiego języka obcego (od klasy trzeciej)  (proszę zaznaczyć wybrany  język):  

              

 J. niemiecki   J. francuski  

IV. 

 Przygotowanie przedszkolne 

Nazwa Przedszkola, w którym dziecko 

uczęszczało do tzw. klasy zerowej 

 

Szkoła Podstawowa rejonowa 
–  według adresu zamieszkania 

(proszę podać nazwę, numer, dokładny adres) 

Parafia do której należy dziecko 

 
………………………………………

……………….……………………

……………………………………… 

………………………………………

……………….……………………

……………………………………… 

………………………………………

……………………………………..… 

………………………...……………… 

 

V.   Świetlica szkolna: Czy dziecko będzie korzystać z świetlicy szkolnej? (Proszę zaznaczyć swój wybór ) 

 

- przed lekcjami od godz. 6:40  

 

- od zakończenia lekcji do godz. 16.30          
 

Pesel:              

Tak      Nie  

Tak      Nie  
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Prawo do odbioru dziecka ze szkoły mają: (proszę podać imię i nazwisko): 

□ Mama:……..……..…….…………… □ Tata:….…………………….……..…….…… 

□ Rodzeństwo: ……………………….…………………………………………………… 

□ Babcia:……..……..…….…………… □ Dziadek:….…………….….……..…….…… 

□ ktoś inny:……………………..…….…………….…………………….……..…….…… 
 

 

VI.  Kryteria rekrutacyjne 

Dziecko ma rodzeństwo w szkole sióstr prezentek TAK NIE 

Rodzic dziecka jest pracownikiem szkół sióstr prezentek TAK NIE 

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 dzieci i więcej) lub jest sierotą TAK NIE 

Dziecko ma problemy zdrowotne TAK NIE 

Rodzic dziecka jest absolwentem szkół sióstr prezentek TAK NIE 
 

 
VII.  Dodatkowe informacje: 

 
Uczeń ma orzeczenie poradni PP  TAK NIE 

 
Uczeń ma opinię poradni PP TAK NIE 

 

 
IX.           Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie (Szkołę) danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych: (właściwe zaznaczyć): 

□**  podawanych dobrowolnie, o których mowa pkt II niniejszego wniosku, dla celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez Szkołę, w związku z jej katolickim charakterem  

□** w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska oraz osiągnięć, w celu ich publikacji w materiałach redagowanych 

lub autoryzowanych przez Szkołę w kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach Szkoły 

prowadzonych na portalach społecznościowych, w ogłoszeniach w dzienniku Librus kierowanych do całej 

społeczności szkolnej. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
 

** właściwe zaznaczyć 

 

Podpisy:  

 

Kandydata do szkoły: ……………….……….      Matki lub                                                     Ojca lub 

                                                                                opiekuna prawnego: …….……………..      opiekuna prawnego: ...……………….. 

 

Miejscowość: …………………………………      Data: ……………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. OŚWIADCZENIA 

Zobowiązujemy się zapewnić córce/synowi bezpieczeństwo podczas drogi do i ze 

szkoły oraz bierzemy za to całkowitą odpowiedzialność 

TAK NIE 

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka 

do szkoły podstawowej są zgodne z rzeczywistością. 

TAK NIE 
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Oświadczenie Rodziców dotyczące wyboru katolickiego charakteru szkoły 
(prosimy o krótkie wypowiedzi nie wykraczające poza zakres tabeli)  

 

Cześć I. Troska Rodziców o wychowanie religijne dziecka 
1. Czy w Państwa Rodzinie są tradycje, praktyki i zwyczaje związane z przynależnością  

do wspólnoty Kościoła? Jakie?  

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

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

2. Proszę podkreślić lub wpisać nazwę grupy lub stowarzyszenia religijnego, do którego Państwo należą,     

 np. Ruch Domowy Kościół, Focolare, Akcja Katolicka, Opus Dei, Róża Różańcowa, Rada Parafialna, 

inne grupy lub formy obecności w życiu Parafii? 

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

3. Jakie są Państwa oczekiwania i motywacje dotyczące  wyboru szkoły katolickiej? 

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

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

  
  Część II . Zasady wychowawcze szkoły  

4. Praktyki religijne proponowane przez szkołę: codzienna modlitwa przed i po lekcjach, 

obowiązkowy udział w lekcjach religii, Msze święte w dniach uroczystości szkolnych,  rekolekcje 

szkolne, Orszak Trzech Króli, zachęcamy także do udziału we Mszach Świętych 

Pierwszopiątkowych i przed Zebraniem Rodziców. 

5. Pragniemy przede wszystkim by dziecko było uczone w szkole i w domu życia według Bożych 

Przykazań oraz zgodnie z  zasadami ewangelicznymi  i nauką Kościoła. 

 

Część III. Oświadczenie dotyczące wyboru szkoły katolickiej 

Oświadczamy, że znamy założenia szkoły katolickiej i pragniemy by nasze dziecko uczestniczyło  

w praktykach religijnych i formacyjnych zaproponowanych przez szkołę i będziemy wspierać 

wszystkie działania szkoły związane z wychowaniem dziecka w duchu zasad chrześcijańskich  

i zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. 
 

 

 

 

Rzeszów, dnia ............................                            .................................           .....................................  
                                                                                                                ( podpis Mamy  lub                  (podpis Taty lub  

                                                                                                                  opiekuna prawnego)               opiekuna prawnego) 

 

Część VI. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ucznia 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie (Szkołę) danych osobowych mojego dziecka /moich danych osobowych w zakresie przynależności do 

Kościoła Katolickiego. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
 

 

Podpisy:  

 

Kandydata do szkoły: ……………….……….      Matki lub                                                     Ojca lub 

                                                                               opiekuna prawnego: …….……………..      opiekuna prawnego: ...……………….. 

 

Miejscowość: …………………………………      Data: ……………………………  


