
Załącznik nr 1 do regulaminu
….....................................
(pieczęć szkoły)

ZGŁOSZENIE
DZIECKA DO KLASY I

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPSKU
(dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Zgłaszam  przyjęcie  mojego  dziecka  do  klasy  I  (ogólnodostępnej,  integracyjnej*,  sportowej** -
właściwe  podkreślić)  do  Szkoły  Podstawowej  ….....................................................................
nr ................ w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015.

DANE DZIECKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Numer PESEL

W przypadku braku nr pesel -  seria i nr 
paszportu lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość

Adres zamieszkania

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH
OPIEKUNÓW

MATKI/PRAWNEGO
OPIEKUNA

OJCA/PRAWNEGO
OPIEKUNA

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada)

Numer telefonu (jeżeli posiada)

INNE INFORMACJE

Placówka, w której dziecko realizowało 
obowiązek przygotowania przedszkolnego

Posiadane opinie lub orzeczenia Poradnii 
Psychologiczno – Pedagogicznej lub 
specjalistycznej, orzeczenia 
o niepełnosprawności

* Dotyczy rekrutacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, 5, 10
** Dotyczy rekrutacji do Szkoły Podstawowej,  w której tworzy się oddziały sportowe -  SP nr 8.



Kryterium obowiązujące 
w postępowaniu
rekrutacyjnym 

do klasy I ogólnodostępnej

Liczba punktów ustalona
przez organ prowadzący

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiega się o przyjęcie
do klasy I szkoły obwodowej

27 pkt.
-----

Kryterium obowiązujące 
w postępowaniu
rekrutacyjnym 

do klasy I sportowej

Liczba punktów ustalona
przez organ prowadzący

Wymagane dokumenty

Wynik próby sprawności 
fizycznej kandydata

Pozytywny wynik próby
sprawności 

1 pkt.

Przed przystąpieniem dziecka do próby 
sprawności fizycznej należy przedstawić 
w szkole:

• orzeczenie wydane przez lekarza
specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej 
potwierdzające bardzo dobry 
stan zdrowia kandydata;

• zgodę rodzica

Kryterium obowiązujące 
w postępowaniu
rekrutacyjnym 

do klasy I integracyjnej

Liczba punktów ustalona
przez organ prowadzący

Wymagane dokumenty

Kandydat powinien posiadać 
orzeczenie do kształcenia 
specjalnego w klasie 
integracyjnej wydane przez 
Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną lub Poradnię 
Specjalistyczną

1 pkt.
Orzeczenie do kształcenia specjalnego 
w klasie integracyjnej wydane przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
lub Poradnię Specjalistyczną

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity:
Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych
oraz w sprawach związanych ze szkołą. 
Pouczona(ny)  zostałam(em)  o  prawie  wglądu  do  tych  danych  oraz  ich  zmiany.  Świadoma(my)
odpowiedzialności  karnej,  w  przypadku  podania  nieprawidłowych  danych,  oświadczam,  że  przedłożone
przez mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…........................................................
Miejscowość, data

….........................................................................................
podpis MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

….........................................................................................
podpis OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO


