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                                                                                                           Kielce, dnia………………………………...  

                                                                                 

                                                                                  Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 

Kielce, ul. Jasna 20/22 
  

WNIOSEK  
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 11 W KIELCACH 

W ROKU SZKOLNYM 20.…/20.… 
Instrukcja dla wypełniającego  

1. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.   

2. W przypadku, gdy pytanie wymaga zaznaczenia odpowiedzi, należy podkreślić odpowiednio TAK lub NIE.  

3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 7 maja do 15 maja  2018r. do godz. 15:00.  

4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Proszę o przyjęcie syna/córki ………………………………..……….………………………………… 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach   

w roku szkolnym 20.…/20.…   

I. Dane identyfikacyjne kandydata. 

Imię 

 

 Drugie imię  

Nazwisko  

 

Pesel 

 

 

 
          

Data urodzenia 

 
 

dzień 

 

miesiąc 

 

rok 

Miejsce urodzenia 

 

 Województwo  

 
 II. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów kandydata.  

 Matka / prawny opiekun 
 

Ojciec / prawny opiekun 
 

Imię   
 

  

Nazwisko   
 

  

Telefon domowy/komórkowy  
 

  

Adres e-mail   
 

  

 

 

Wypełnia szkoła 

Data i godz. złożenia 

wniosku 

 

 

Wynik  

rekrutacji 

 

 

przyjęty/a 

nieprzyjęty/a* 
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III. Adres zameldowania rodziców/prawnych opiekunów i kandydata.   

Ulica  
 

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy 
 

 

Gmina 
 

 Województwo 
 

 

 

IV. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów i kandydata.  

Ulica    
 

Nr domu    Nr lokalu    

Miejscowość  Kod pocztowy   
 

 

Gmina  
 

 Województwo   
 

 

 
V. Dodatkowe informacje o kandydacie. 

  1.  Dziecko posiada:  

orzeczenie o potrzebie               
kształcenia specjalnego  

TAK / NIE numer orzeczenia   
 

 

orzeczenie                                                     
o niepełnosprawności 

TAK / NIE numer orzeczenia    

opinię z poradni  
psychologiczno - pedagogicznej 

TAK / NIE numer opinii    

 
  2.   Rodzeństwo dziecka uczęszcza do SPI nr 11  lub oddziału gimnazjalnego w SPI nr 11                          TAK/NIE                                                                                                                                                       
 
  3.   Nazwa i numer szkoły obwodowej……………………………………………………………………………….………………….…………..  

  4. Lista wybranych szkół, do których dziecko ubiega się o przyjęcie, według kolejności preferencji  
        (wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).  

a)……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……… 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 

c)……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

  5.   Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły (w km)…………………………………………………..……………………….   

  6.   Czym dziecko będzie dojeżdżało do szkoły?                                                      autobus / dowóz własny / pieszo   

  7.   Inne ważne informacje o dziecku…………………………………..………………………………………………………………..……..…….  

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………  

 
VI. Deklaracje i oświadczenia:  

1. Proszę o organizację w szkole nauki religii dla mojego dziecka    TAK / NIE  

2. Proszę o zorganizowanie opieki świetlicowej      TAK / NIE  

3. Proszę o umożliwienie korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej   TAK / NIE  

4. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko korzystało z opieki pielęgniarki szkolnej   TAK / NIE 

5. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły                                                                               

                                                                               

                                                                           …………………………………………………………                                                           

                                                                                       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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VII. Wymagany komplet dokumentów: 

1. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – zgodnie z wzorem       

MEN lub wzorem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 2).  

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacji                                         

(uczniowie niepełnosprawni).          

3. Orzeczenie o niepełnosprawności.    

4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka  (do wglądu).                                                          

5.    Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata              

       (załącznik nr 3).       

6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do  SPI 11         

(załącznik nr 4).      

                                                                                                                                             

VIII. Inne dokumenty:   

1. ............................................................................................................................................  

  

2. ............................................................................................................................................     

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy przedstawić do wglądu osobie przyjmującej wniosek.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji zawartych we 

wniosku i złożonych oświadczeniach.  

DANE DODATKOWE  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z życiem szkoły) 

                   Wyrażam zgodę*                                                                Nie wyrażam zgody*  

IX. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH: 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.  922 z późn. zm. ) przyjmuję             

 do wiadomości, że:  

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Kielcach, ul. Jasna 20/22,  

• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania,                                     

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  

• dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,  

• dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych  

i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły, 

• dane podaję, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z celem podanym powyżej.  

  ……………….... 
              data 

………………………………………………….. 

…………………………………………………... 
          czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

* niepotrzebne skreślić  


