
WNIOSEK KANDYDATA 

 

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII z językiem niemieckim * 

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII z językiem angielskim * 

 

w Szkole Podstawowej w Piekoszowie 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców. 

1 Nazwisko kandydata  

 

2 Imię/ imiona kandydata  

 

3 Data i miejsce urodzenia  

 

4 Numer PESEL kandydata  

(w przypadku braku – numer  

i seria paszportu) 

 

5 Imiona i nazwiska rodziców/ 

prawnych opiekunów kandydata 

matka  

ojciec  

6 Adres zamieszkania rodziców  

i kandydata 

kod 

pocztowy 

 

miejscowość 

 

 

ulica 

 

 

numer domu/ 

mieszkania 

 

7 Kontakty telefoniczne z 

rodzicami/ prawnymi 

opiekunami 

matka  

ojciec  

8 Adres zameldowania, jeśli jest 

inny niż zamieszkania 

 

 

 

 

2. Szkoła kandydata. 

Nazwa i adres szkoły, do której kandydat 

uczęszcza obecnie 

 

 

Nazwa i adres szkoły rejonowej  

 

 

 



3. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów oraz załączniki do wniosku. 

l.p. 

 

kryterium wymagane dokumenty 

potwierdzające spełniania kryterium 

1 świadectwo promocyjne do klasy siódmej świadectwo promocyjne do klasy 

siódmej 

2 wymienione na świadectwie promocyjnym 

do klasy siódmej oceny z języka polskiego, 

matematyki  

świadectwo promocyjne do klasy 

siódmej 

3 Sprawdzian predyspozycji językowych 

 

zaświadczenie o wyniku sprawdzianu 

 

4. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego. 

l.p. kryterium wymagane dokumenty 

potwierdzające spełniania kryterium 

1 wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata  

2 niepełnosprawność kandydata/ jednego  

z rodziców/ obojga rodziców/ rodzeństwa 

kandydata 

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 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

3 samotne wychowywanie kandydata  

w rodzinie 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka i 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem  

4 objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą  
 

Pouczenie:  

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Piekoszowie. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy:  

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 

……………………                                                                    ……………..…………………. 
                    data                                                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy 

rodzica/opiekuna kandydata 

5. Decyzja komisji rekrutacyjnej (nie wypełniać)  
 

 

*niepotrzebne skreślić 


