
1  

  

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu  

  
Wniosek o przyjęcie dziecka   

do Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach 

  

Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego 

wyboru.  

Data złożenia wniosku:                                    

  

DANE OSOBOWE DZIECKA   

PESEL  
           

Imię (imiona)       

Nazwisko    Data urodzenia     

Miejsce urodzenia*     

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA    

Województwo    Powiat  
 

  

Gmina    Miejscowość     

Ulica    Dzielnica     

Nr domu/ nr mieszkania    Kod pocztowy     

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU   

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
(należy zakreślić odpowiedź)   
W przypadku odpowiedzi twierdzącej: czy w orzeczeniu są wskazania  a) do zajęć 

rewalidacyjnych  b) klasy integracyjnej  (właściwe zakreślić)  

TAK NIE  

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego (należy zakreślić odpowiedź)   
TAK NIE  

Nr orzeczenia     

Poradnia, która wydała 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  
  

 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności)    
 

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodzic 
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)  

ów  

Lp.  Gimnazjum  Adres s zkoły  

1. pierwszego wyboru       

2. drugiego wyboru       

3. trzeciego wyboru       

DANE OSOBOWE MATKI  
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Imię        

Nazwisko    

ADRES ZAMIESZKANIA  

Województwo    Powiat    

Gmina    Miejscowość    

Ulica    Dzielnica    

Nr domu/ nr mieszkania    Kod pocztowy    

DANE KONTAKTOWE MATKI (jeśli posiada)  

Telefon dom/komórka    

Adres e-mail    

  

DANE OSOBOWE OJCA   

              

Imię        

Nazwisko    

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA  

Województwo    Powiat    

Gmina    Miejscowość    

Ulica    Dzielnica    

Nr domu/ nr mieszkania    Kod pocztowy    

DANE KONTAKTOWE OJCA (jeśli posiada)  

Telefon dom/komórka    

Adres e-mail    

  

  

  

  

  

  

  

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)  
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Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora  w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym   

1.  Dziecko posiada rodzeństwo w szkole   

 2.   Dziecko uczęszczało do szkoły- kontynuacja nauki   

 3.  Dziecko chce kontynuować naukę w klasie sportowej   

 4.  Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły   

 5.  Dziecko chce kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej   

 6.    Dziecko chce korzystać ze stołówki szkolnej   

7.  Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania   

  

Uwagi.   
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  

kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.   
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.  

  

W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych 

do przyjęcia do szkoły.  

  

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

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

( Podpis matki )                                                                             (  Podpis ojca))  

  

  
  

  

Specyfikacja załączników do wniosku:   

  

Kolejny 

numer 

załącznika  

  

Rodzaj załącznika   
  

  

Forma załącznika1   

  

Uwagi   

1.         

2.         

3.         

4.         

  

Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników   

  

  

3. Oświadczam, że:  

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,  

b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  w zgłoszeniu,  
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4. Zostałem poinformowany, iż:  

a) administratorem danych osobowych jest adresat wniosku  

b) dane będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(w szczególności ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty Dz.U z 2004 nr 256 poz.2572 

ze zm.)  

c) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania  

d) dane nie będą przekazywane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.  

f) dane oznaczone gwiazdką podaję dobrowolnie. W przypadku nie podania na etapie rekrutacji 

zobowiązuję się uzupełnić dane niezwłocznie po przyjęciu dziecka do szkoły.  

  

5. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, klasa) w 

przypadku reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych lub zawodach 

sportowych  

  

TAK                               NIE   

  

6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych    

i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły w celach promowania 

osiągnięć szkoły w środowisku.  

  

TAK                                NIE  

  

Krapkowice, dnia ...........................         …………………………..  
(czytelny podpis rodzica)  

  

   

 

 

 

7. Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły  

  

   

 

 

 

 

 Data: ................................          ………………………….  
(podpis dyrektora szkoły)  

  

  

  

  

  


