
….....................................
        (pieczęć szkoły)

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE*

DZIECKA DO KLASY I
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPSKU

Zgłaszam/zwracam  się  z  prośbą  o* przyjęcie  mojego  dziecka  do  klasy  I  (ogólnodostępnej,
integracyjnej**, sportowej***-właściwe podkreślić) do Szkoły Podstawowej nr ............... w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018.

DANE DZIECKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Numer PESEL

W przypadku braku nr pesel -  seria i nr 
paszportu lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość

Adres zamieszkania

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH
OPIEKUNÓW

MATKI/PRAWNEGO
OPIEKUNA

OJCA/PRAWNEGO
OPIEKUNA

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada)

Numer telefonu (jeżeli posiada)

INNE INFORMACJE

Placówka, w której dziecko realizowało 
obowiązek przygotowania przedszkolnego

Posiadane opinie lub orzeczenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej lub 
specjalistycznej, orzeczenia
o niepełnosprawności

Nr i nazwa szkoły obwodowej****

* Niepotrzebne skreślić (zgłoszenie dotyczy dzieci z obwodu szkoła/wniosek dzieci zamieszkałych poza obwodem).
* *Dotyczy rekrutacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, 5, 10.
* ** Dotyczy rekrutacji do Szkoły Podstawowej, w której tworzy się oddziały sportowe – SP nr 8.
* *** Dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły, do której składają wniosek.



Kryterium obowiązujące
w postępowaniu rekrutacyjnym

do klasy I ogólnodostępnej

Liczba punktów
ustalona przez

organ
prowadzący

Wymagane dokumenty/oświadczenie potwierdzające
spełnienie wybranych kryteriów

Kandydat, który uczęszczał w 
bieżącym roku szkolnym do oddziału
przedszkolnego w szkole 
podstawowej, do której składany jest 
wniosek

50 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego 
kryterium
….................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza do szkoły podstawowej, do
której składany jest wniosek

20 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego 
kryterium

….................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Kandydat o stwierdzonej 
niepełnosprawności

30 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. 
zm.)

Kandydat, który jest wychowywany 
przez jednego rodzica lub prawnego 
opiekuna

30 pkt
Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, 
lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka

Kandydat, który jest objęty pieczą 
zastępczą

30 pkt

Dokument  poświadczający objęcie kandydata pieczą 
zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 332 ze zmianami)

Kandydat, który jest wychowywany 
w rodzinie wielodzietnej

30 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego 
kryterium

….................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Kandydat, którego co najmniej jeden 
z rodziców lub prawnych opiekunów 
mieszkających w Słupsku rozlicza się
z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Słupsku

30 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej 
jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona 
prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone 
zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 
potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe 
poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej

Kandydat, którego co najmniej jeden 
z rodziców lub prawnych opiekunów 
pracuje w obwodzie szkoły 
podstawowej, do której składany jest 
wniosek

10 pkt
Zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu
pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia

Kandydat, który posiada krewnych 
zamieszkujących w obwodzie 
wybranej szkoły,  wspierających 
rodziców lub prawnych opiekunów w
zapewnieniu mu należytej opieki

10 pkt

Oświadczenie. Potwierdzam spełnianie wybranego 
kryterium

….................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Składane dokumenty potwierdzające spełnianie wybranego kryterium winny być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.



W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

1. …...........................................................................
2. …...........................................................................
3. …...........................................................................
4. …...........................................................................

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r.
Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach
związanych ze szkołą.
Pouczona(ny)  zostałam(em)  o  prawie  wglądu  do  tych  danych  oraz  ich  zmiany.  Świadoma(my)
odpowiedzialności  karnej,  w  przypadku  podania  nieprawidłowych  danych,  oświadczam,  że  przedłożone
przez mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…........................................................
Miejscowość, data

….........................................................................................
podpis MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

….........................................................................................
podpis OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Adnotacja Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Decyzja Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

1. Kwalifikuję kandydata ….............................................................................................  do przyjęcia do Szkoły
…....................................................…..............................................  nr ….............. w Słupsku.

UZASADNIENIE:
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

2. Nie kwalifikuję kandydata ............................................................................................... do przyjęcia do Szkoły
…..................................................................................................... nr ….............. w Słupsku.

UZASADNIENIE:
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:

1. …...............................................................

2. …...............................................................

3. …...............................................................

4. …...............................................................


