
 Kobieta  Mężczyzna 

 

 

Załącznik nr 1  

Do Regulaminu rekrutacji i przyjęcia uczniów do  

Szkoły nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich 

 w Wieluniu 

 

 

Wniosek o zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

1.  Imię i nazwisko dziecka : …………….…………….…………..…………………………………….. 
 

2. PESEL lub seria i nr paszportu dziecka:   

 

3. Płeć dziecka:   
 

4. Data urodzenia (rrrr-mm-dd):  
 

5. Adres zamieszkania dziecka:  

Kod pocztowy i miejscowość:  …………..…………..….........….……..…………………………. 

Ulica, nr domu i mieszkania :  ….…………...…..….......................………………………………. 

6. Adres stałego zameldowania dziecka:  

Kod pocztowy i miejscowość …………………….........…………..........................……………… 

Ulica, nr domu i mieszkania: …….………….……........……………………….…………………. 

7. Poprzednie przedszkole / szkoła: ………….………………………………………………… 

8. Czy wniosek rekrutacyjny dziecka został złożony do innej szkoły?   Tak �        Nie  � 

9. Imiona i nazwiska matki/opiekuna dziecka:  ………………………………………………… 

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

10. Adres zamieszania matki/opiekuna dziecka 

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

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

 

Nr sprawy:  SP5. 4310. ….. .2016 

Proponowana klasa…….…….…. 

Nr w KU ………………….……. 

wypełnia Szkoła 

                      

    -   -   

 



 

11. Numer telefonu matki/opiekuna prawnego (jeżeli rodzic posiada)  ……………..……….……… 

12. Adres e-mail matki/opiekuna prawnego (jeżeli rodzic posiada) …………….……..…………….. 

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

13. Imiona i nazwiska ojca/opiekuna dziecka:  …………………………...….…………..………… 

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

14. Adres zamieszania ojca/opiekuna dziecka 

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

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

15. Numer telefonu ojca/opiekuna prawnego (jeżeli rodzic posiada)  ……………..…..…..………… 

16. Adres e-mail ojca/opiekuna prawnego (jeżeli rodzic posiada) ………………….……………….. 

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

 
17. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego:  

„§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 
       ...........………………………………………… 

                     data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
                                          



Informacje uzupełniające do zgłoszenia dziecka,  

do szkoły obwodowej w roku szkolnym 2016/2017 

 
 
Uczeń (imię i nazwisko)……………………………………………………….…………. 
 
 

1. Drugie imię dziecka …………………………………………………….. 

2. Miejsce urodzenia ……………………………………………… 

3. Szkoła obwodowa ………………………………………………… 

4.  Informacje rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia , diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka  ……………………………………………………….……… 

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

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

5. Inne:   

-  Deklaracja udziału w zajęciach w świetlicy:     TAK / NIE 

-  Deklaracja zapisu dziecka do klasy integracyjnej:    TAK / NIE 

 
 

  Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka na szkolnej stronie 
internetowej oraz lokalnej prasie w celu promowania osiągnięć i sukcesów szkoły  

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź.zm.) 

  

 

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

                        data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


