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Załącznik nr 2 

 

 Zbójno dnia         

  dzień miesiąc rok 

 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 
 
DANE KANDYDATA 
nazwisko               imię                

 

data urodzenia   -   -          PESEL            
                            

miejsce urodzenia                             
 

adres miejsca zamieszkania  wieś/ulica                     
 

nr domu       poczta            kod pocztowy    -    

 

 

DANE PIERWSZEGO RODZICA KANDYDATA 
nazwisko               imię                

 

adres miejsca zamieszkania  wieś/ulica                     
 

nr domu       poczta            kod pocztowy    -    
 

adres poczty elektronicznej                           
 

numer telefonu                             
 

 

DANE DRUGIEGO RODZICA KANDYDATA 

nazwisko               imię                

 

adres miejsca zamieszkania  wieś/ulica                     
 

nr domu       poczta            kod pocztowy    -    
 

adres poczty elektronicznej                           
 

numer telefonu                             
 

Deklaruję dojazd mojego dziecka do szkoły au tobusem szkolnym –  TAK / NIE*) 

Przystanek autobusowy w miejscowości: ………………………………………………..  
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NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRYTACYJNEGO PROSZĘ O UWZGLĘDNIENIE 

PONIŻSZYCH KRYTERIÓW: *) 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 

2. niepełnosprawność kandydata; 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: *) 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), 

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416); 

 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowo: 

5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3; 

6. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

 
*) – niepotrzebne skreślić 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie  wizerunku mojego dziecka w materiałach 
promujących Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie oraz osiągnięcia mojego 
dziecka.  
 
 
 
   

 Czytelny podpis pierwszego rodzica  
   
   

 Czytelny podpis drugiego rodzica  
 


