
…………………………………………………..    Gdynia, dnia……………………………………… 

( dane osobowe rodziców ) 

………………………………………………….. 

(miejsce zamieszkania ) 

…………………………………………………. 

( Szkoła rejonowa ) 

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni 

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni w roku szkolnym 

2023/2024 ( dotyczy dzieci zamieszkałych poza  obwodem szkoły ) 

I.Dane osobowe kandydata i rodziców ( dane należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi lub 

komputerowo ) 

1. Imię i nazwisko kandydata  

 

2. Data urodzenia  

3. Pesel kandydata  

 

4. Imię i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

 

Ojca  

 

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata1 

Kod pocztowy  

 

miejscowość  

 

ulica  

 

Nr domu/ nr 

mieszkania 

 

 



6. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów 

rodziców kandydata 

Matki  

 

Ojca  

 

 

1.Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych szkół podstawowych 

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

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

Szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.2 

1.Pierwszy wybór  

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

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

2.Drugi wybór  

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

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

III.Do zgłoszenia dołączam ( po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do Szkoły ) 

Obowiązkowo: 

1. Kopię aktu urodzenia dziecka, 

2. Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające odbycie rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ( do czerwca 2023r.) 

Zgodnie z wolą rodziców / opiekunów prawnych: 

Lp. dokument tak nie 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

  

3. Opinię po badaniach poradni psychologiczno - pedagogicznej   

IV.Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły: 

We właściwej rubryce ( tak/nie ) przy każdym z kryteriów należy wstawić znak X. 

Lp. kryterium Wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnianie 

kryterium 

tak nie 

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo 

kandydata ( zał. nr 1) 

oświadczenie   



2. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w SP 11 ( zał. nr 2) 

oświadczenie   

3. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności   

4. Samotne wychowywanie kandydata  

( zał. nr 3) 

Oświadczenie   

 

5. Wielodzietność rodziny kandydata ( 

zał. nr 4 ) 

Oświadczenie   

 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą 

  

7. Kandydat uczęszczał w bieżącym 

roku szkolnym do przedszkola 

położonego w obwodzie szkoły ( zał. 

nr 5) 

oświadczenie   

8. Miejsce pracy rodzica znajduje się w 

obwodzie szkoły SP11 ( zał. nr 6) 

   

Do informacji o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie Szkoły dołączam oświadczenie, gdy znak x 

postawiono w rubryce TAK. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  

i załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z informacją o 

przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 96/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 ( dalej: RODO ). 

 

…………………………………………………………. 

( czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów ) 


