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…………………………….…………. 

…………………………….…………. 

………………………….……………. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – rodzica, adres zamieszkania 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1  

im. Janusza Korczaka w Niemodlinie   

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMODLINIE 

na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Dane osobowe dziecka i rodziców 

1. Imię i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka  

w przypadku braku PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i nazwiska rodziców Matki  

Ojca   

5. Adres miejsca zamieszkania dziecka Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców, 
jeżeli jest inny niż dziecka 

Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

7. Dane kontaktowe Telefon pierwszego kontaktu  

Matki  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – 

Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

*) Jeżeli chcą Państwo by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,  proszę zaznaczyć X w odpowiedniej 

rubryce i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 
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Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 
TAK NIE 

1. 
Kandydat posiada bardzo dobry stan zdrowia Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia 

wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

  

2. 
Kandydat posiada pisemną zgodę rodziców na 

uczęszczanie do oddziału sportowego 
Pisemna zgoda rodziców   

 

 

3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 pkt ustawy – Prawo 

oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie (kryteria te 

będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego)  

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK NIE 

1. wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

  

3. niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 

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 

  

4. niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

  

5. niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

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 

  

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 zastępczą dokument  poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

  

 

Dokumenty stanowiące załącznik do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76 a § 1 i 2 Kpa, odpisu albo wyciągu z dokumentu. Dokumenty 

mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. (art. 150 

ust. 3 i 5 ustawy – Prawo oświatowe) 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 

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

 



3 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1082 z późn. zm.) oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

Wyrażamy zgodę na: 

Przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyjęcie w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie 

ze Statutem Szkoły i prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej oraz do nawiązania szybkiego kontaktu 

z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).  

Zostaliśmy poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 

 

Pouczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 
 
…………………………………….    ………………………………………. 
            (matki/prawnej opiekunki)                                   (ojca/prawnego opiekuna) 
 

 

 

WYNIK PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA WARUNKACH USTALONYCH PRZEZ 

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY WŁAŚCIWY DLA DANEGO SPORTU, W KTÓRYM JEST 

PROWADZONE SZKOLENIE SPORTOWE W DANYM ODDZIALE 

z dnia ………………………….. 

 

Wynik próby sprawności fizycznej POZYTYWNY NEGATYWNY 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO 

ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 

W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

z dnia ………………………….. 

 

Dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału sportowego TAK NIE 

 
Nie zostało zakwalifikowane z powodu : 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Podpisy członków Komisji: 
 
1. Przewodniczący:                   …………………………………..… 

2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: …………………………………..… 

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: …………………………………..… 


