
 
 
 
                                                   ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                           załącznik 1 
                                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 113 

Przedszkole Nr 133 

ul. Zemska 16c  54-438 Wrocław 
tel. 071/7986915  

 fax  071/78984415 
 

e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl                                                        strona szkoły: www.sp113.wroc.pl 
 

 

……………………………………                                                           ……………………………...  
(imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                             (miejscowość, data)  
 

……………………………..........................................…  
(aktualny adres zamieszkania)  

 

.................................................. 
(data urodzenia)   

 

...................... 
( klasa ) 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

ul. Zemska 16c 

we Wrocławiu   

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  mojej córce/synowi z powodu: 

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

                                                          (podać przyczynę: zniszczenie, zagubienie, kradzież) 

 

 

 
 

 

........................................... 
                                                                                                                                                                                (czytelny podpis) 

 

 

 

 
 

 
Załączniki: 

 
1. Aktualne zdjęcie – 1 szt. 

2. Potwierdzenie  dokonania opłaty skarbowej – 9 zł 

 

Opłatę należy dokonać na konto 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
58 1020 5226 0000 6602 0416 1204 Bank PKO BP S.A. 
z dopiskiem: oplata za wydanie duplikatu dokumentu 
(imię i nazwisko, klasa oraz rodzaj wydanego dokumentu)         
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                                                   ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                           załącznik 2 
                                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 113 

Przedszkole Nr 133 
ul. Zemska 16c  54-438 Wrocław 

tel. 071/7986915  
 fax  071/78984415 

 
e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl                                                        strona szkoły: www.sp113.wroc.pl 

 

                                                                                           
                                                                                          ……………………………...  
                                                                                                                                                            (miejscowość, data) 

 

……………………………………………………………………………                                                                                  
(imię i nazwisko)                                                                                   
 

……………………………..........................................…  
(adres zamieszkania)  

 

.................................................. 
(data urodzenia)   

 

.................. 
( klasa )                                 

                                                                                                         Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

ul. Zemska 16c 

we Wrocławiu 

 

 

 

 W związku ze zmianą danych osobowych dziecka  zwracam się z prośbą o zmianę legitymacji szkolnej.  

 Zmianie ulega: 

- adres stałego zamieszkania z …………………………………………………………………………….. 

na…………………………………………………………………………………………………………… 

- nazwisko z………………………………………………………………………………………………… 

na ………………………………………………………………………………………………………….. 

- inne……………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

                                                                                                                            ........................................... 
                                                                                                                               (czytelny podpis  )                                                  

 
Załączniki: 

 

1. zdjęcie – 1 szt. 
2. Dokument potwierdzający powyższe  zmiany                                           

3. Dotychczasową legitymację szkolną 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@sp113.wroc.pl


      
  
                                             ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                           załącznik 3 
                                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 113 

Przedszkole Nr 133 
ul. Zemska 16c  54-438 Wrocław 

tel. 071/7986915  
 fax  071/78984415 

 
e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl                                                        strona szkoły: www.sp113.wroc.pl 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                         ……………………………...  
                                                                                                                                                      (miejscowość, data) 

……………………………………………………………………………                                                                                  
(imię i nazwisko)                                                                                   
 

……………………………........................................ 
(adres zamieszkania)  

 

.................................................. 
(data urodzenia)   

 

........................................... 
 telefon kontaktowy                              

                                                                                               Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

ul. Zemska 16c 

                                                                                                                                                 we Wrocławiu 

 

                  Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ………………………………………………………………
                                                                                                                    (ukończenia szkoły podstawowej) 

 

…………………………………………………..wydanego przez………………………………………… 
                             (promocyjnego z klasy do klasy)                                                                                                                (nazwa szkoły) 

 

.....................................................................w roku…………………………………… 

 

W/w świadectwo zostało wystawione dla………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                 (imię i nazwisko)  
 

Data urodzenia………………………………….. w……………………………………………………….. 

 

Do szkoły uczęszczał(a) w latach od………………………………..do……………………………………. 

 

Oryginał świadectwa został …………………………………………………………………………………             
                                                                                                                                                         (podać okoliczności) 

 

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

 

                                                                                                         ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                               (czytelny podpis)                    
Załączniki: 
 

1.Potwierdzenie  dokonania opłaty skarbowej 26 zł 

 

Opłatę należy dokonać na konto 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
58 1020 5226 0000 6602 0416 1204 Bank PKO BP S.A. 
z dopiskiem: oplata za wydanie duplikatu dokumentu 
(imię i nazwisko, klasa oraz rodzaj wydanego dokumentu) 
 

 

 

 

mailto:sekretariat@sp113.wroc.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


