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Dyrektor 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich 

ul. ks. J. Popiełuszki 8 

41-940 Piekary Śląskie 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy siódmej dwujęzycznej 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. 
Imię/imiona i nazwisko  
kandydata 

 

2. 
Data i miejsce urodzenia 
kandydata 

 

3. 

PESEL kandydata 
(w przypadku braku numeru PESEL 
 – seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska  
rodziców

1
 kandydata 

matki  

ojca  

5. 
Adres miejsca zamieszkania 
kandydata

2
 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

6. 
Adres miejsca zamieszkania 
matki 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

7. 
Adres miejsca zamieszkania 
ojca 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

8. 

Adres poczty  
elektronicznej  
i numery telefonów  
rodziców kandydata  

 

matki 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

ojca 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej 
 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe, pod pojęciem rodziców, należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
2
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 



 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej publicznej szkoły,  

zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół podstawowych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły podstawowej 

Pierwszy wybór   

Drugi wybór   

Trzeci wybór   

 

III – Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 

L.p. Kryterium 

Wartość  
kryterium  

w punktach 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium Tak Nie 

1. 
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej szkole  

2 
Oświadczenie rodzica kandydata  
potwierdzone przez dyrektora szkoły 

  

2. 

Lokalizacja szkoły jest korzystna  
ze względu na miejsce pracy rodziców  
kandydata  

3 Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia   

3. 

W obwodzie szkoły zamieszkują osoby  
upoważnione przez rodziców  
do sprawowania opieki nad kandydatem  

3 Oświadczenie rodzica kandydata   

4. 

Kandydat realizował obowiązek wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu tworzącym  
z tą szkołą zespół lub w przedszkolu  
znajdującym się w obwodzie tej szkoły 

1 
Oświadczenie rodzica kandydata potwier-
dzone przez dyrektora szkoły (zespołu) 

  

5. 

Droga kandydata do szkoły jest krótsza  
lub dojazd do niej jest dogodniejszy  
niż do szkoły, w obwodzie której kandydat 
mieszka  

2 Oświadczenie rodzica kandydata   

Maksymalna liczba punktów możliwa  
do uzyskania 

11 Suma punktów  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w punkcie: …………………. 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie  

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół 

wskazanych w II części wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku  

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). 

 

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

                      data                                                                                                          podpis matki                                                        podpis ojca 


