
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu  do Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie  na rok szkolny 2021/2022 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie  od 08 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.  

w szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego wyboru. 

Data złożenia wniosku: 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

Pesel  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Ulica  i numer *  
Miejscowość i kod 

pocztowy * 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

(należy zakreślić odpowiedź) 
TAK NIE 

Nr orzeczenia,  

wydane z uwagi na : 

 

 

Poradnia, która wydała orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

data wydania orzeczenia. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku(wady 

fizyczne, przewlekłe choroby - stała opieka 

lekarza specjalisty, dieta, inne uwagi), 

Proszę wypełnić z własnej woli , tylko w 

sytuacji konieczności. 

 

 

 

 

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców  (kolejność wskazań jest istotna 



 

w procesie rekrutacji) 

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły 

1.pierwszego wyboru 
 

 
 

2.drugiego wyboru   

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun (właściwe 

zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 
Rodzic mieszka za granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Ulica i numer *  
Miejscowość i kod 

pocztowy* 
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun (właściwe 

zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 
Rodzic mieszka za granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Ulica i numer*  
Miejscowość i kod 

pocztowy* 
 



 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

Inne uwagi : ……………………………………………………………………………………… 

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

Deklaruję udział mojego dziecka w lekcjach religii / etyki*   w klasach I -VIII 

(w razie zmiany decyzji niezwłocznie, pisemnie poinformuję dyrektora szkoły) 

*oznaczone pola wymagane 

** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz 

poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową 

nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata 
 

* niepotrzebne skreślić 

KRYTERIA PRZYJĘĆ dla dziecka do szkoły spoza obwodu 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora   

w uzgodnieniu z organem prowadzącym  

1. 
Kandydat zamieszkuje w obwodzie innej szkoły znajdującej się na terenie  

miasta Imielin 
 

 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata  

 3. Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się na terenie miasta   

Imielin 
 

 4. Miejsce pracy jednego z rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się  

w obwodzie szkoły 
 

 5.  
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

 

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 przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 26  marca  

2021 roku. 

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

 

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

Podpis matki lub opiekunki prawnej                              podpis ojca lub opiekuna prawnego                                                                   

Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

we wniosku, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 

zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ) 
 

............................., dnia ............................                 ……………………………………            

              (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Przyjęcie wniosku 

Data ......................................... 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście 

dzieci nieprzyjętych. 

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

 

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

Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna pra 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

