
 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
 w Gąbinie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020 /2021. 

 

1. Dane osobowe dziecka 

Nazwisko dziecka   .................................................................................................................. 

Imiona dziecka       1. ...............................................     2. ....................................................... 

PESEL   

Data urodzenia         ................................................................................................................. 

Miejsce urodzenia    ................................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowośd            ................................................................................................................... 

Ulica                          ................................................................................................................... 

Numer domu           ........................................               Numer mieszkania  .............................. 

Kod                            ........................................               Poczta             ........................................ 

         3. Adres zameldowania dziecka ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania ) 

Miejscowośd            ................................................................................................................... 

Ulica                          ................................................................................................................... 

Numer domu           ........................................               Numer mieszkania   ............................. 

Kod                            ........................................               Poczta             ........................................ 

    4. Informacje o dziecku                          (  proszę zakreślid odpowiednio   TAK  lub   NIE  ) 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności                              TAK          NIE 

Dziecko posiada: - orzeczenie o kształceniu specjalnym,                    TAK          NIE 

                               - opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju          TAK          NIE 

                               - odroczenie obowiązku szkolnego                           TAK          NIE 

Dziecko uczestniczyło w rocznym przygotowaniu przedszkolnym    TAK          NIE 

Dziecko będzie uczestniczyło  w zajęciach  religii                                      TAK          NIE 

 5. Dodatkowe informacje o dziecku  (np. alergie, przewlekłe choroby, wady rozwojowe ) 

           



 -      Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mied znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole ) 

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

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

-     Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego . 

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

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

6.   Szkoła obwodowa dziecka ( proszę podad nazwę i adres szkoły): 

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

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

 7. Dodatkowe kryteria rekrutacji                           ( proszę podkreślid odpowiednio   TAK   lub   NIE ) 

-  uczęszczanie rodzeostwa do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Gąbinie  

TAK         NIE 

- zamieszkanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka, którzy będą wspierad rodziców / 

prawnych opiekunów w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

TAK         NIE 

-  miejsce pracy jednego z rodziców dziecka jest najbliższe siedziby Szkoły Podstawowej w 

Gąbinie  

                                                                                                                                  TAK       NIE 

- rodzice / prawni opiekunowie dziecka są pracownikami szkoły.                              TAK        NIE 

                                                                                                                               

-Dziecko uczęszczało do przedszkola w Gąbinie                                                            TAK         NIE                                                                                              

Dane osobowe rodziców  /  opiekunów prawnych 

Dane osobowe Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 
 

Nazwisko  
 

 

Imię  
 

 

Adres zamieszkania: 
- miejscowośd 
- ulica 
- numer domu 
- numer mieszkania 
- kod/poczta 

 
 
 

 

Telefon kontaktowy  
 

 



e- mail  
 

 

Miejsce zatrudnienia 
- nazwa zakładu pracy 
- adres 
 
 
 

  

 8. Inne dodatkowe numery kontaktowe (np. babci, dziadka) 

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

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

Zobowiązanie rodzica   /   prawnego opiekuna 

Po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Gąbinie zobowiązuję się do: 

- przestrzegania statutu szkoły, 

- przekazywania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych informacjach dotyczących 

punktów  2-7, 

- przysyłania do szkoły dziecka zdrowego, 

- uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrektora i wychowawcę klasy. 

 

  Gąbin,   dnia  ....................................... 

.............................................................      ..................................................................( 

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

Informacje dodatkowe: 

Dane zamieszczone we Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Gąbinie są niezbędne 

ponieważ: 

- służą do odnalezienia obwodu szkoły w rejonie której mieszka dziecko i przesłania informacji o realizacji przez 

dziecko obowiązku szkolnego  

- służą do wypełnienia niezbędnej dokumentacji szkolnej, 

- służą zapewnieniu szybkiego kontaktu szkoły z rodzicami  / prawnymi opiekunami w przypadku nagłego 

zdarzenia, np. choroby dziecka. 

 


