
 

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego spoza rejonu do klasy I  

Szkoły Podstawowej nr 16 

na rok szkolny 20…/20… 

              

Szkoła obwodowa   

 
 Proszę podać jaka?   

 

Czy dziecko uczęszczało/ nie uczęszczało do przedszkola? 

 
                                                         TAK     NIE 

Proszę wstawić X we właściwym miejscu 

 

Jeżeli nie uczęszczało do przedszkola rodzic (prawny opiekun) do wniosku dołącza pozytywną opinię 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

 

Dane osobowe dziecka   

 
PESEL                                                  Imię                          Drugie imię            Nazwisko 

  

 
Data urodzenia                                                 Miejsce urodzenia 

 

 

 

Adres zameldowania stały dziecka   

 
Ulica                                                                                        Nr domu              Nr lokalu 

 

 

  Kod Miejscowość 

  _ 

   

Województwo  

 

 

 

Adres zameldowania czasowy  dziecka    

 
Ulica                                                                                        Nr domu              Nr lokalu 

 

 

  Kod Miejscowość 

  _ 

   

Województwo Do kiedy  

 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów     

 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

 

Imię                            Nazwisko                  Imię Nazwisko 

 

  

Telefon kontaktowy                                           Telefon kontaktowy 

 

 

    

  

   

   

 

  

 

  

 

   

   

  



 

 

Czy adres zameldowania rodziców jest inny niż dziecka ( jeśli tak, proszę podać jaki) 

....................................................................................................................................................... 

 

W załączeniu składam oświadczenie o spełnianiu kryteriów zawartych w Regulaminie 

rekrutacji Szkoły Podstawowej nr 16 w Katowicach ( niepotrzebne skreślić ) 

                                                            

TAK / NIE 

 

 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (DZ.U. z 2016,poz. 922).  

 

 
Data przyjęcia zgłoszenia                                      Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

  (wypełnia placówka) 

 

 
 

Informacje o dziecku (główne kryteria rekrutacyjne) 
 

Odpowiadając proszę zaznaczyć odpowiednie kratki  
 

 Dziecko  zamieszkuje na terenie miasta Katowice 

 Dziecko  uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru 

 Rodzeństwo dziecka rozpoczęło lub kontynuuje  naukę w kolejnym roku szkolnym w szkole 

wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęciu 

 Ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydata)  

 Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego 

mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice 

 Wielodzietność rodziny kandydata   

  Niepełnosprawność  kandydata  

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata     

   Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

      Inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna prawnego sytuacja rodzinny: 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 

 



UWAGA! Jeżeli Wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 

niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych1 

1. Pierwszy wybór 

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

2. Drugi wybór 

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

3. Trzeci wybór 

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

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi, szkoły uznane przez 

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 
 

Deklaracje, zobowiązania rodziców2 

Upoważniamy do odbioru ze szkoły naszego dziecka, 

wymienione  obok  pełnoletnie  osoby  (poza  rodzicami 

/opiekunami prawnymi). 

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego 

odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach 

terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach 

programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego 

w szkole podstawowej. 

 
 

Tak 

 
 

Nie 

Deklarujemy, że dziecko będzie korzystało ze świetlicy 

szkolnej 

 

Tak 
 

Nie 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku 

naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych 

w ramach informacji o pracy dydaktyczno- 

wychowawczej i promocji szkoły. 

 

 
Tak 

 

 
Nie 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko miało podane 
– w razie konieczności – leki przez pielęgniarkę 
szkolną tj. lek przeciwbólowy, krople żołądkowe, 
węgiel leczniczy 

 

 

Tak 

 

Nie 

Dziecko będzie korzystać z obiadów szkolnych Tak Nie 

                                                 
1 Zgodnie z art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół  w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać 

2 Niepotrzebne skreślić 



Zobowiązujemy się do: 
 

 przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć 
osobiście lub przez osobę  pełnoletnią , zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo, 

 niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. 
 

 
Oświadczamy,  że  informacje  przedstawione  w  niniejszej  karcie  zgłoszenia  są  zgodne  ze  stanem 
faktycznym. 
 

Katowice, dn. …………………..…                   …………………………………………………. 

      (data i czytelny podpis rodziców /prawnych    opiekunów) 

 

Prośba 

Zwracam się z prośbą do Dyrekcji SP nr 16 w Katowicach o umożliwienie mojemu dziecku  

uczęszczania w szkole na lekcje 3 : 

1. religii  

2. etyki 

3. religii i etyki 

……………………………………...... 
data i czytelny podpis rodziców 

                                                                                                                                   ( prawnych opiekunów) 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego 

kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani 

do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

 

……………………………………...... 
data i czytelny podpis rodziców 

                                                                                                                                   ( prawnych opiekunów) 

 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

 i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły 

oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie 

danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U. 2016, poz.922 z późniejszymi zmianami) 

 

……………………………………...... 
            data i czytelny podpis rodziców 

    ( prawnych opiekunów) 

 

 
 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić 


