
Biała Podlaska, ……………………………….  
 

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I 

Katolickiej Szkoły Podstawowej 
 im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej  

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie z dniem 1 września 2023 r. kandydata: 
 

A. Dane osobowe ucznia:  
 

Nazwisko: ….………….…………….…………………..……… Imiona: …………………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia: ……………..……………………………….……………………………………………………………….…..……..  

 

Numer ewidencyjny PESEL:   
 

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

 

Miejsce zameldowania dziecka: ……………………………………………………………..……………….………………..…………….  

 

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:    tak       nie 
 

 

B. Dane o macierzystej szkole obwodowej:  
 

Pełna nazwa: .……………………….……………………………………………………………………………..…..…………………….……………. 

 

Adres: ..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..….  
 

C. Dane rodziców / opiekunów prawnych  
 

 MATKA/opiekun prawny OJCIEC/opiekun prawny 

nazwisko i imię  
 

 

 

 

 

adres zamieszkania 
 

 

 

 

nr telefonu   

adres e-mail   

wykonywany zawód   

miejsce pracy 
 

 

 

 

 

D. Informacje uzupełniające 
 

Czy dziecko posiada rodzeństwo w: Katolickiej Szkole Podstawowej lub Katolickim Liceum? 
 

Czy jest absolwentem Katolickiego Przedszkola? …..……………………………………………………………..……..…..  
 

Do jakiego przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecko uczęszczało? (pełna nazwa i adres)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

 

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

Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe?  

(proszę podać rodzaj, miejsce, zainteresowania dziecka, ewentualne osiągnięcia)  
 

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

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

           



 

Krótka charakterystyka dziecka:  
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

Jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły? 
 

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

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

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

 

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

 

Proszę o uzasadnienie motywów wyboru szkoły katolickiej dla Państwa dziecka:   
 

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

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

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

 

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

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

 

Pouczenie: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Katolicka 

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 53/55,  

tel. (83) 344 03 69, e-mail: sekretariat@kspbp.pl 

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie  

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy  

z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082). 

 
Oświadczenia wnioskodawcy: 

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

faktycznym.  

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 

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

czytelny podpis matki/prawnego opiekuna                                   czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna  

 

 

 
Do wniosku należy dołączyć:  

1. Zaświadczenie o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

2. Kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,  

3. Opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli dziecko taką posiada. 

 

Po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, do sekretariatu szkoły należy dostarczyć do 12 maja:  

1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

2. Trzy aktualne zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).  


