
REKRUTACJA 2018/2019 
 
 

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej 
 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie 
 
 

Klasa o profilu sportowym Klasa bez profilu sportowego 

 Piłka nożna (chłopcy) ____ ___________________________________ 

 Piłka siatkowa (dziewczęta) ____ ___________________________________ 

 Gimnastyka artystyczna ____ ___________________________________ 

Dodatkowe godziny z przedmiotów ścisłych ( do wyboru 

jeden przedmiot) 

Dodatkowe godziny z przedmiotów ścisłych ( do wyboru 

jeden przedmiot) 

 Matematyka  Informatyka  Matematyka  Informatyka 

Dodatkowe godziny z przedmiotów humanistycznych (do 

wybory jeden przedmiot) 

Dodatkowe godziny z przedmiotów humanistycznych (do 

wybory jeden przedmiot) 

 Język polski  Język angielski  Język polski  Język angielski 

Drugi przedmiot nowożytny (do wyboru jeden język) Drugi przedmiot nowożytny (do wyboru jeden język) 

 Język niemiecki  Język hiszpański  Język niemiecki  Język hiszpański 

Właściwy wybór zaznaczyć znakiem X 

 
1. Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko dziecka 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL dziecka 
 

           

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość  
(w przypadku braku PESEL) 

 

 
Adres zameldowania 

 

 
Adres miejsca zamieszkania 

 

 
 
 

2. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji do zgłoszenia zostaną dołączone dodatkowe 
informacje o dziecku np.- ( stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie ) 
 
           tak                           nie 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
3. Dane rodziców* dziecka: 

Imię i nazwisko matki  
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
 

 

 

Imię i nazwisko ojca 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
 

 

 

 
* Rodzic- należy prze to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący piecze 

zastępczą nad dzieckiem. 

 
Oświadczenia:  

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem 
faktycznym.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
zawartych w Zgłoszeniu - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły. Przetwarzanie danych odbywać 
się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.).  

3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich 
Dyrektora szkoły.  

 
 
 
 
 

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

                    (miejscowość, data)                                                                                         czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                data i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

 


