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 Środa Wielkopolska, dn. __________________ 20___ r 

 
 

 
Dyrektor 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
Zaradni Odważni Oryginalni   

 
 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny: ____________________ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki* do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZOO Zaradni Odważni Oryginalni 
mieszczącej się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Akacjowej 13. 
 

1. Nazwisko i imiona dziecka:  ______________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia:  ______________________________________ 

3. Pesel dziecka   ______________________________________ 

4. Imię i nazwisko matki:  ______________________________________ 

5. Imię i nazwisko ojca:  ______________________________________ 

6. Adres zameldowania dziecka: ______________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

7. Adres zamieszkania dziecka (jeżeli inny, niż adres zameldowania): 

___________________________________________________________________________________ 

8. Telefony: 

► telefon domowy:  ______________________________________ 

► telefon komórkowy matki: ______________________________________ 

► telefon służbowy matki: ______________________________________ 

► telefon komórkowy ojca: ______________________________________ 

► telefon służbowy ojca: ______________________________________ 

► mail kontaktowy:  ______________________________________ 

Symbol dokumentu: 

DOCS.20.ZS-P.POD.SZ 
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9. Adres zamieszkania rodziców (jeżeli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

 ___________________________________________________________________________________ 

10. Seria i numer dowodu osobistego rodzica na podstawie którego wypełnione są dane osobowe ucznia 

___________________________ wydany przez ____________________________________________ 

11. Pełna nazwa ukończonego przedszkola:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Czy uczeń będzie korzystał ze świetlicy szkolnej? □ tak  □ nie 

13. Czy uczeń będzie korzystał z obiadów szkolnych?  □ tak  □ nie 

 
 
Opiekun dziecka składający podanie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZOO Zaradni odważni Odważni 
Oryginalni w Środzie Wielkopolskiej zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wpisową (250zł lub 150zł)** na 
indywidualny numer konta. W przypadku dobrowolnej rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku gdy 
dziecko nie zostanie przyjęte z winy szkoły (np. brak miejsc)wpisowe zostanie zwrócone w całości. Brak wpłaty 
spowoduje, że dziecko zostanie umieszczone na liście wpisowej. 
 
 
Zgodność niniejszych danych z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem. W razie jakichkolwiek zmian 
w niniejszych danych, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę lub dyrekcję szkoły. 
 
 
Załączniki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb przyjęcia 
dziecka do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________   
imię i nazwisko oraz podpis opiekuna wypełniającego podanie    

 
 
 

*niewłaściwe skreślić 
** Absolwent Przedszkola ZOO płaci 150zł wpisowego 

 


