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Wniosek o przyjęcie dziecka   do szkoły spoza obwodu 

do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 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 rodziców 
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp.   Szkoła Podstawowa    Adres szkoły      

1. pierwszego wyboru            

2. drugiego wyboru            

3. trzeciego wyboru            
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DANE OSOBOWE MATKI   

                     

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      
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)   

   

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora  w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym    

1.   
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata   

  

 2.    
Szkoła znajduje się w pobliżu zamieszkania dziecka 

  

 3.   W obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców  

w zapewnieniu mu opieki 

  

 4.   
Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/ prawnego opiekuna   

  

 5.   
Dziecko wyraża chęć kontynuacji nauki w  klasie sportowej   

  

   

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    
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3. Oświadczam, że:   

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,   

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  w zgłoszeniu,   

   

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2018, poz. 1000 z dnia 

24 maja 2018) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Krapkowicach ul. os. XXX lecia 24, tel.  (77) 

407 80 85, email: pssp5@krapkowice.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej z siedzibą w Krapkowicach możliwy jest pod numerem tel. 

nr. (77) 407 80 85 lub adresem email: polstudio@wp.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 
realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,  opiekuńczych 
i wychowawczych w placówce. 

4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez 

Państwowe Archiwum w Opolu. 
5. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom/ opiekunom/ uczniom  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

   

  

 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica)   

   

   

   

   

 Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły   

   

   

    

  Data: ................................               ………………………….   

(podpis dyrektora szkoły)   

   

   

  


