
SPOZA OBWODU MSP 12 
 …………………………………………………………  

miejscowość i data  

 
Dyrektor  
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 
w Piekarach Śląskich 

  
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 spoza obwodu  

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12                           
w Piekarach Śl. w roku szkolnym 2018/2019  
 
Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Imiona …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia ………………………………miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 
 
PESEL ………………………………………………………………..  
 
Adres zameldowania dziecka  
 
ul. ……………………………………………miejscowość ……………………………….. kod pocztowy ………………………. 
 
Adres zamieszkania dziecka  
 
ul. ……………………………………………miejscowość ……………………………….. kod pocztowy ………………………. 
 
 
Oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało / nie uczęszczało/* do  
 
przedszkola - oddziału zerowego w …………………………………………………………………………………………………… 

                       nazwa i adres placówki 

 
Jednocześnie informuję, że:  
szkołą rejonową mojego dziecka jest Miejska Szkoła Podstawowa nr …….. w …………………………………… 
 
Dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej:  tak        nie    w godzinach ……………………            
 
oraz z obiadów  tak   nie  
 
Inne, istotne informacje, które szkoła powinna wiedzieć o uczniu: 

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

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

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

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

 
 



Uzasadnienie wyboru Szkoły Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich 
Proszę zaznaczyć właściwe kryteria 

lp Kryteria Tak Nie Punkty 

1 Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole 

(oświadczenie rodzica kandydata potwierdzone przez dyrektora szkoły) 

   

2 Lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców 

(zaświadczenie z miejsca pracy) 

   

3 W obwodzie szkoły zamieszkują osoby upoważnione przez rodziców do 

sprawowania opieki nad kandydatem 

(oświadczenie rodzica) 

   

4 Kandydat realizował obowiązek wychowania przedszkolnego                                        

w przedszkolu tworzącym z tą szkołą zespół lub w przedszkolu znajdującym się 

w obwodzie tej szkoły 

(oświadczenie rodzica potwierdzone przez dyrektora szkoły (zespołu) 

   

5 Droga kandydata jest krótsza lub dojazd do niej jest dogodniejszy niż do szkoły, 

w obwodzie której kandydat mieszka 

(oświadczenie rodzica kandydata) 

   

 

Dane rodziców: 

Ojciec Matka 

Imię  

i nazwisko 

 

 

Imię                          

i nazwisko 
 

Adres 

zamieszkania 

 

 

Adres 

zamieszkania 
 

Miejsce 

zatrudnienia 

 

 

Miejsce 

zatrudnienia 
 

Telefon 
 

 
Telefon  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  (Dz. U. z 2001r. Nr 101 

poz. 926 ze zm.) 

………………………………………………………………………    

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.                                                                   

„Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są 

zgodne z prawdą.” 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 


