WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ / PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym ……..../........… (od dnia ............................. r.):
 do klasy …......…… Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
 do klasy …......…… Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi.
W roku szkolnym …...... /……. dziecko jest uczniem kl. ………... / ukończyło klasę ..................
z językiem …………............................ w ……………………….............................................……....
................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko ……………………………… Imię …………………..….... Drugie imię………..………..
Data urodzenia ………………………………… Miejsce urodzenia ………………………………...
PESEL
Adres zamieszkania kandydata: Województwo ………………………………………………….
Powiat ………………………………………….. Gmina …………………………………………….
Miejscowość …………………………………… Kod pocztowy ……………………………………
Ulica ………………………………………….… Nr domu ………….……. Nr lokalu ……………..
Adres zameldowania kandydata: Województwo ………………………………………………….
Powiat ………………………………………….. Gmina …………………………………………….
Miejscowość …………………………………… Kod pocztowy ……………………………………
Ulica ………………………………………….… Nr domu ………….……. Nr lokalu ……………..
DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Nazwisko (matki) ……………………...……….. Imię (matki) ………………………………….…..
Adres zamieszkania: Miejscowość ……………………………… Kod pocztowy …………………..
Ulica ………………………………………….… Nr domu ………….……. Nr lokalu ……………..
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej ..................................................................................................................
Nazwisko (ojca) ………………………...………. Imię (ojca) ………………………………….…....
Adres zamieszkania: Miejscowość ……………………………… Kod pocztowy …………………..
Ulica ………………………………………….… Nr domu ………….……. Nr lokalu ……………..
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej ..................................................................................................................
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną?
tak / nie (odpowiednie podkreślić)
Orzeczony rodzaj niepełnosprawności: …………………………………...............................................
*w przypadku posiadania orzeczenia proszę przedłożyć dokument w sekretariacie szkoły

2. Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
tak / nie (odpowiednie podkreślić)
Orzeczony rodzaj niepełnosprawności: …………………………………...............................................
*w przypadku posiadania orzeczenia proszę przedłożyć dokument w sekretariacie szkoły

UWAGI I ŻYCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
(uwagi dotyczącego szkoły, klasy, informacje o stanie zdrowia kandydata, które mogą mieć znaczenie podczas pobytu
w szkole, nazwiska osób, z którymi kandydat chciałby uczęszczać do jednej klasy itp.)
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................................
......................................................................................................................................... .............................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że:
1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych
z rekrutacją do szkoły podstawowej / gimnazjum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………………., dnia …………………… r.
(miejscowość)

………………………………………
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

(data)

WYMAGANE DOKUMENTY
1.

w przypadku kandydatów do szkoły podstawowej:
1) 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
2) świadectwo ukończenia klasy niższego rzędu,

2.

w przypadku kandydatów do gimnazjum:
1) 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
2) świadectwo ukończenia klasy niższego rzędu,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
4) zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
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