
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU 

spoza obwodu szkoły 

 

w roku szkolnym 20……./20…… 
 

            

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  dziecka  

do Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu :  
 

I Informacje o dziecku: 

 
 

Nazwisko 

dziecka 

 

 

 

 

Imię  dziecka  Drugie imię 

dziecka 

 

Data urodzenia 

dziecka 

 

 
Miejsce 

urodzenia 

(województwo) 

 

PESEL 

DZIECKA 

 

Adres zameldowania 

dziecka: 

(z kodem pocztowym) 

 

 

 

Adres zamieszkania 

dziecka: 

(z kodem pocztowym) 

 

Imię i nazwisko  

matki dziecka 

 

 Imię i nazwisko 

ojca dziecka 

 

Adres rodziców 

(opiekunów) 

- matki 

- ojca 

 

 

 

Telefon 

domowy/komórkowy 

 

 

Numer przedszkola do 

którego aktualnie 

dziecko uczęszczało 

 

Informuję, że szkołą 

obwodową mojego 

dziecka jest szkoła : 

 

 



 

II Oczekiwania rodziców: 
 
1. Proszę wskazać znakiem X wybraną odpowiedź: 

  T A K       N I E 
Czy dziecko będzie korzystało ze     

            stołówki szkolnej? 
   

Czy dziecko będzie chodziło do świetlicy? 

 
  

Czy dziecko będzie uczęszczało na religię w szkole?  

 

 

Jakich zajęć pozalekcyjnych oczekują Państwo od szkoły?  

 

 

 

3. Pozostałe informacje o dziecku ( prosimy o przekazanie informacji o dziecku, które 

uznają państwo za ważne np. uzdolnienia, zainteresowania, stan zdrowia): 

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

 

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

2. Uzasadnienie wniosku: 
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów- 
*niepotrzebne skreślić 

      

Lp. Nazwa kryterium spełnia nie spełnia PUNKTY 

Wypełnia 

komisja                                       

                                                                                                                                                                                          

1.  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły tak* 

 

nie*  

2.  Kandydat realizował wychowanie przedszkolne w 

przedszkolu wchodzącym w skład zespołu 

szkolno– przedszkolnego,  którym znajduje się 

szkoła lub w oddziale przedszkolnym w szkole  

tak* 

 

nie* ------ 

3.  Miejsce zamieszkania  krewnego kandydata lub 

innej osoby, upoważnionych przez rodziców 

zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze, do 

sprawowania opieki nad kandydatem       w 

drodze do i ze szkoły, znajduje się w obwodzie tej 

szkoły 

tak* 

 

nie*  

4.  Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica 

znajduje się        w obwodzie tej szkoły -   (2 

pkt.).  

 

tak* 

 

nie*  

                                                                                                             SUMA 

PUNKTÓW 
 

 
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
„jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”   
           

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji zadań statutowych  Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu. 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29.08.1997. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. 2002 nr.101 poz. 926 ze 

zm.) 

 
…………………………………………… 
                  (miejscowość i data)    

                                                                                     

………………………………………………........ 

                                                                      (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


