
 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                     Dyrektor 

Zespołu Szkół Katolickich  

imienia księdza Jana Długosza 

we Włocławku 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

Adres do korespondencji w sprawie rekrutacji                                         imienia księdza Jana Długosza 

we Włocławku, 

ul. Łęgska 26 

87-800 Włocławek 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV, V, VI, VII* 

Publicznej Szkoły Podstawowej imienia księdza Jana Długosza we Włocławku,  

ul. Łęgska 26, na rok szkolny 2017/2018. 

*zaznaczyć wybraną klasę 

 

I. Dane osobowe kandydata (dziecka): 

 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia dzień: miesiąc: rok: 

w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość:……………………………………………………………………………. 

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

Nazwa parafii, do której należy kandydat………………………………………………………………. 

 

 

II. Dane osobowe rodziców kandydata: 

 

 Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Województwo   



Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

 

III. Określenie kolejności wybranych szkół: 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 

niż jednej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół 

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

Lp. Nazwa i adres szkoły 

1.  

2.  

3.  

 

 

IV.  Dane o dziecku, uznane przez rodzica za istotne o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, przekazane przez rodzica: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

V. Dane  o dziecku:  

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

…………………………………………………………………………………………………

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

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

o…………………………………………………………………………………………………

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

 

VI. Oświadczenie o spełnianych kryteriach: 

 

Lp. 

Rodzaj kryterium 

Oświadczenie woli 

spełniania kryterium 

(odpowiednio potwierdzić) 

1. Rodzice kandydata wyrażają chęć realizacji celów i zadań 

Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we 

Włocławku- 15 pkt. 

Tak  

Nie  



2. Kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół 

Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku  

5 pkt. 

Tak  

Nie  

3. Zespół Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza 

we Włocławku jest szkołą położoną najbliżej miejsca 

zamieszkania lub pracy jednego z rodziców kandydata. 3 pkt. 

Tak  

Nie  

4. 

Rodzic jest pracownikiem ZSK im. ks. Jana Długosza. 2 pkt. 

Tak 
 

Nie  

 

VII. Informacja o przynależności do obwodu szkolnego: 

 

Informuję, że dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły ……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres szkoły podstawowej) 

 

Nazwa i adres szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza…………………………… 

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

VIII. Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, 

3. Zdjęcie w pliku jpg. przesłane na e-mail szkoły, 

4. Skrócony akt urodzenia, 

5. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej. 

6. Opinia proboszcza parafii, do której przynależy kandydat. 

 

IX. Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

 

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

faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz 

zasadami wprowadzonymi przez organ prowadzący szkołę, do którego kierowany jest 

wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej 

uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę 

zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 

podanym w harmonogramie postepowania rekrutacyjnego. 

4. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli ww. terminie oznacza brak możliwości 

przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

 



X. Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest Zespół 

Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku Publiczna Szkoła 

Podstawowa imienia księdza Jana Długosza we Włocławku, do której kierowany jest 

niniejszy wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz 

ich poprawiania. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 150, art. 155 i art. 

156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 59). 

3. Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może 

to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem 

możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

 

 

        ……………………………………….. 

 

……………………………………   ……………………………………….. 
(miejscowość, data)           (czytelny podpisy matki i ojca/opiekunów prawnych jako 

         wnioskodawców i oświadczeniodawców) 


