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Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Mikołaja Kopernika 

w Dąbrowie Górniczej 

ul. Mireckiego 1 

 

WNIOSEK  DZIECKA DO KLASY IV SPORTOWEJ 

Szkoły Podstawowej nr 3 

na rok szkolny 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

DANE DZIECKA* 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Pesel  

Adres 

zamieszkania 
 

Adres 

zameldowania 
 

Szkoła, do której powinno uczęszczać dziecko wg adresu 

zameldowania (nr szkoły, miasto)  

 

 

 

 

DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA* 

Imię  

Nazwisko  

Adres 

zamieszkania 
 

Adres 

zameldowania 
 

Telefon 

kontaktowy 
 

 

Kolejność wyboru 

 

Profil klasy 

 

1 2
 

 

1 2
 

 

pływanie

lekka atletyka
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DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA* 

Imię  

Nazwisko  

Adres 

zamieszkania 
 

Adres 

zameldowania 
 

Telefon 

kontaktowy 
 

 

*proszę wypełnić czytelnie 

INNE INFORMACJE O DZIECKU 

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

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

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

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

………………………………………………………..         …………………………………………….. 
 (podpis matki / opiekuna prawnego)                                        (podpis ojca / opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do 

dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na 

pierwszej stronie niniejszego wniosku.  

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych 

na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).Mam świadomość przysługującego mi 

prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  

 

 

………………………………………………….. ……………………………………………  
(podpis matki / opiekuna prawnego)                                        (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

…..…………..……...........................……….r. 
miejscowość, data 
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Kryteria brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego. 

 
    

Lp. KRYTERIA PUNKTY WYM AGANE DOKUMENTY PKT. 

PRZYZNANE* 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

2 pkt. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)  

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

2 pkt. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności 

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

2 pkt. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016               
r., poz. 2046,  

z późn. zm.) 

 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

2 pkt. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.            
z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) 

 

 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

2 pkt. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie                                      
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                               
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia                    
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., 
poz.2046, z późn. zm.) 

 

 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

2 pkt. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie                   z jego rodzicem 

 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

2 pkt. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9                                             
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy                                                       
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575,  
z późn. zm.) 

 

 

 

 
*wypełnia komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 
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OŚWIADCZENIE O NAUCE RELIGII/ETYKI 

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko (proszę zaznaczyć wybraną opcję) 

 uczęszczało na naukę religii 

 uczęszczało na naukę etyki w grupie międzyoddziałowej 

 uczęszczało na naukę religii i etyki w grupie międzyoddziałowej 

 nie uczęszczało ani na religię, ani na etykę 

 

…………………………………………………..      ……………………………………………  
(podpis matki / opiekuna prawnego)                                        (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

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

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


