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……......................................................................... 
       Imię i nazwisko wnioskodawcy 
(rodzica kandydata/ opiekuna prawnego) 
 
………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 
Adres wnioskodawcy i telefon kontaktowy 

                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18   
z  Oddziałami Integracyjnymi  

w Chorzowie                                                                                               
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
 

I - Dane kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych 

DANE KANDYDATA: 

Imię i nazwisko  
 

Data oraz miejsce urodzenia   
 

PESEL (gdy brak nr PESEL – seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

Przedszkole, do którego uczęszcza kandydat  
 

Adres zamieszkania kandydata  
 

DANE RODZICÓW: 

 MATKA/  
PRAWNY OPIEKUN 

OJCIEC/ 
PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Nr telefonu  
 

 

Adres poczty elektronicznej  
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II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż 
jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 

WYBÓR NAZWA I ADRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Pierwszy wybór:  

Drugi wybór:  

Trzeci wybór:  

 
III – Informacja o spełnianiu kryteriów 

Część A 

 Proszę o zaznaczenie znakiem „X” odpowiednią rubrykę TAK lub NIE. 

 Kryterium musi zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. 

L.P. KRYTERIA TAK NIE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
POTWIERDZENIA KRYTERIÓW 

1 wielodzietność rodziny kandydata   oświadczenie A 

2 niepełnosprawność kandydata 

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie 
o niepełnosprawności lub 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 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2046 i 1948) 
 

2. skierowanie dziecka przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Chorzów  do kształcenia w SP 18 w 

Chorzowie 

3 niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie 
o niepełnosprawności lub 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 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2046 i 1948) 

4 niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

  

5 niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

  

6 
samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 
7 objęcie kandydata pieczą   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
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zastępczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 
Część B 

 Proszę o zaznaczenie znakiem „X” odpowiednią rubrykę TAK lub NIE. 
 Kryterium musi zostać potwierdzone odpowiednim oświadczeniem – załączniki A, B, C, D. 

L.P. KRYTERIA TAK NIE 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

POTWIERDZENIA 
KRYTERIÓW 

1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza  
do szkoły pierwszego wyboru 

  oświadczenie B 

2. 
szkoła na liście preferencji we wniosku 

rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym 
miejscu 

  
punkt II wniosku 

3. 
rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni lub 
prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie 

szkoły pierwszego wyboru 

  
oświadczenie C 

4. 

w obwodzie szkoły pierwszego wyboru 
zamieszkują krewni kandydata, wspierający 

rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu 
mu należytej opieki przed i po zakończonych 

zajęciach w szkole 

  

oświadczenie D 

5. 
kandydat ubiega się o przyjęcia do szkoły, 
w której realizuje roczne przygotowanie 

przedszkolne 
- - - 

6. 
droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru 

od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do 
szkoły obwodowej 

  
oświadczenie E 

 

IV – OŚWIADCZENIA - POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

 OŚWIADCZENIE A: 

Oświadczamy, że jesteśmy rodziną wielodzietną, tj. w rodzinie wychowuje się co najmniej 3 dzieci. 

 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 

Data: ……………………………………………. 
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 OŚWIADCZENIE B: 

Oświadczam, że do Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym  

2017/2018 do klasy ……………... uczęszcza moje dziecko …………………………………………………………………. . 
                                                                                (imię i nazwisko dziecka-starszego rodzeństwa kandydata) 

 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 

Data: ……………………………………………. 

 

 OŚWIADCZENIE C: 

Oświadczam, że rodzice/ prawni opiekunowie są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w 

obwodzie Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie. 

Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 

Data: …………………………………….. 

 

 OŚWIADCZENIE D: 

Oświadczam, że w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie 

zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej 

opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole. 

Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 
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Data: ……………………………………… 

 

 OŚWIADCZENIE E: 

Oświadczam, że droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Chorzowie od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej. 

Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 

Data: ………………………………………………………… 

 

 

Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor 
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oraz, 
że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku (oświadczeniach) dane są zgodne z aktualnym 
stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 
do wniosku dla  potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów: 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN:…………………………………………… 

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN: ……………………………………………. 

Data: …………………………………………. 
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