
                                                                               

                                                    Milanów, dnia………………………………………..

Dyrektor

Zespołu Szkół w Milanowie 

Zgłoszenie ucznia do klasy .........................szkoły podstawowej/gimnazjum, którym ustalono odwód w danej szkole.

Dane ucznia:

imię drugie imię nazwisko

data urodzenia miejsce PESEL

Dane rodziców (prawnych opiekunów):

imię ojca nazwisko poczta e-mail

telefon: 

…………………………………….

adres zamieszkania: 

……………………………………
………………………………….

…….

imię matki nazwisko poczta e-mail

telefon: 

…………………………………….

adres zamieszkania: 

……………………………………
………………………………….

……

………………………………………………

/podpis rodzica/

Do wniosku dołącza się:

a) 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 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

b) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku , o którym mowa w … dokument potwierdzający ukończenie szkoły podstawowej,

c) orzeczenie/opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w 
sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły. 



…………………………………
       (Miejscowość i data)

Dyrektor 
……………………………
…………………………… 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 
w roku szkolnym 2014/2015 spoza rejonu szkoły:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do szkoły: 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………
Data urodzenia………………………… miejsce urodzenia:…………………………………………. 
PESEL ……………………………………………………………….. 
Adres zameldowania dziecka: miejscowość ……………………….. kod pocztowy ………………… 

ul. ………………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka: miejscowość ……………………….. kod pocztowy ………………… 

ul. ………………………………………………………

Oświadczam, że dziecko w roku szkolnym ……………………. uczęszczało / nie uczęszczało* do 
przedszkola/ oddziału zerowego w:

 ……………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres placówki) 

Jednocześnie informuję, że: 
szkołą rejonową mojego dziecka jest:
…………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie wyboru szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Zaznaczyć właściwe kryteria:

Lp. Kryteria Zaznaczyć właściwe

tak/nie

1. Dziecko, które uczęszcza do oddziału zerowego w szkole Podstawowej

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej/gimnazjum



3. Dziecko, którego rodzic/rodzice lub opiekunowie prawni zatrudnieni są w Zespole 
Szkół  w Milanowie

4. Wielodzietność rodziny kandydata 

5. Niepełnosprawność kandydata

6. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

7. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

8. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

9. Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

10. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

11. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Dane rodziców:

Ojciec Matka

Imię i nazwisko Imię i nazwisko

Adres zamieszkania Adres zamieszkania

Telefon Telefon

Adres poczty 
elektronicznej

Adres poczty 
elektronicznej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 
poz. 926 ze zm.)

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

                                                                                                                        (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych

„Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są
zgodne z prawdą.”

      ……………………………………..…..
  (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                           


