
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji kandydatów 
do klasy I Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 

…...................................................... 
(pieczęć szkoły) 

 

 

                   Zgłoszenie /           Wniosek1 
uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły              uczniowie spoza obwodu 

 
 

o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka 

do klasy I w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy 

 

 

Dane dziecka 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer PESEL            
 

W przypadku braku numeru PESEL, seria 

i nr paszportu lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość 

 

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

Dane rodziców / prawnych opiekunów 
Matka /  

prawny opiekun 

Ojciec /  

prawny opiekun 

Imię   

Nazwisko   

Adres zameldowania   

Adres zamieszkania   

Telefon   

Adres poczty elektronicznej   

Inne informacje 

Placówka, w której dziecko realizowało 

obowiązek przygotowania 

przedszkolnego 

 

Posiadane opinie lub orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

specjalistycznej, orzeczenia o 

niepełnosprawności, w przypadku 

sześciolatka, który nie korzystał z 

wychowania przedszkolnego opinia PPP 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej 

 

                                                 
1 niewłaściwe skreślić 



Preferowana godzina rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych  

7:45  

ok. 10:00  

Propozycje dodatkowej oferty w ramach 

wybranej klasy 

Odkrywamy tajemnice  

Mali artyści   

Bajkoczytacze  

Klasa Pitagorasa  

Z klasyką i humorem  

Matematyka królową nauk  

Preferowany czas pobytu na świetlicy 

szkolnej (nie dotyczy uczniów 

zamieszkałych w Kobylnicy, których 

rodzice nie pracują) 

przed lekcjami  

po lekcjach  

Wybrany sposób rozliczenia dowozu do 

szkoły (nie dotyczy zamieszkałych w 

Kobylnicy) 

bilet miesięczny  

zwrot kosztów dowozu  

Udział w zajęciach religii / etyki 
religia  

etyka  

Nazwa szkoły podstawowej obwodowej 

(dotyczy osób spoza obwodu) 

 

 

  
   
Kryteria rekrutacyjne: (dotyczy osób spoza obwodu) 
 

                              (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE). Oświadczam, że: 

1. Kandydat jest mieszkańcem gminy Kobylnica TAK NIE 

2. Kandydat uczęszcza do przedszkola w wybranej placówce TAK NIE 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki TAK NIE 

4. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu placówki TAK NIE 

5. Na wniosek instytucji wspierającej rodzinę i dziecko TAK NIE 

 

Regulamin rekrutacji dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej www.zsskobylnica.pl. 
 
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 

926) wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze szkołą. 

Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) odpowiedzialności karnej, w 

przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym. 
 

 

 

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

         miejscowość, data 

     

   podpis rodziców / 

prawnych opiekunów 

 

   

Dokumenty potwierdzające spełnianie wybranego kryterium winny być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

  

http://www.zsskobylnica.pl/


W załączeniu przedkładam zdjęcie legitymacyjne oraz dokumenty: 

1. …........................................................................... 

2. …........................................................................... 

3. …........................................................................... 

4. …........................................................................... 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach 

statystycznych oraz w sprawach związanych ze szkołą. 

Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) 

odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone 

przez mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

    (miejscowość, data) 

                                                            …...................................................... 
                                                                     (podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 
 

Adnotacja komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

1. Komisja kwalifikuje kandydata …..........................................................................................    

do klasy I …...  …........................................ w ….................................. 

2. Komisja nie kwalifikuje kandydata .........................................................................................   

do klasy I . ….....................................................w..................................... 

 
UZASADNIENIE: 
 

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

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

 Podpisy członków komisji rekrutacyjnej: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 


