
załącznik  nr 5 
 
 

…………………………………………… 
     Imię i Nazwisko  rodzica/opiekuna  kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  
…………………………………………… 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
   w 

Dywitach 
ul. Spółdzielcza 4 

 
 

 
Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Dywitach 

 
 
I . Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym (dziewczęta) //piłka nożna                
(chłopcy)* 
 
1
. 

Imię/Imiona i nazwisko kandydata   

2
. 

Data urodzenia kandydata  

3
. 

PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           
 

4
. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
kandydata 
 

Matk
i 

 

Ojca  
 

5
. 

Numery telefonów rodziców/ opiekunów 
kandydata 

 
Matk
i 

Telefon do kontaktu 
 

 

Ojca Telefon do kontaktu 
 

 
6
. 

Miejsce urodzenia kandydata 
  

7
. 

Szkoła, do którego kandydat uczęszczał 
poprzednio  

 

II. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów kandydata i kandydata 
 
1. Adres zamieszkania 

kandydata 
Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica, nr 
domu/mieszkania 

 

2. Adres zamieszkania 
matki/opiekunki kandydata 

Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica, nr 
domu/mieszkania 

 

3. Adres zamieszkania 
ojca/opiekuna kandydata 

Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 



Ulica, nr 
domu/mieszkania 

 

 
 
*właściwe podkreślić 
 
Jeżeli adres zameldowania kandydata jest inny, niż adres zamieszkania, prosimy o jego podanie: 
1. Adres zameldowania 

kandydata 
Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica, Nr 
domu/mieszkania 
 

 

 
 
 
 

III. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie            
postępowania rekrutacyjnego  1

 
 
Lp. Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium 
1. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
2. Niepełnosprawność kandydata/ jednego z    

rodziców kandydata/ obojga rodziców kandydata/     
rodzeństwa kandydata 

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 

3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 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. Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą     
zastępczą 

 
 
 
Pouczenie  

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do 
której zgłoszenie zostało złożone. 
 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 
 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz.U. 2016,  poz. 922). 

 
 
 

1 Zgodnie z art. 131ust. 2  Prawa Oświatowego 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922&min=1


 
 
……………………………………  
…………………………………………… 
                     miejscowość i  data  czytelny podpis rodzica/opiekuna  kandydata 
 
 
 
 
 


