
Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza „ Bora” Komorowskiego  w Grudziądzu 

 
 

Grudziądz, dnia .......................................... 
…........................................................................................  

         (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

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

 
…………………………………………………….……... 

                          (adres zamieszkania)                                                     Dyrektora 

                                                                           Szkoły Podstawowej nr 8  

                                                         w Grudziądzu  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV*, V*, VII* Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 

2017/2018: 

1. sportowej-realizującej szkolenie sportowe w lekkiej atletyce* 

2. sportowej-realizującej szkolenie sportowe w piłce nożnej chłopców* 

3. sportowej-realizującej szkolenie sportowe w judo* 

W przypadku niezakwalifikowania mojego dziecka do wybranej klasy w następnej kolejności wybieram:    

 ……………………...……………………………… 
               (wskazać kolejne numery ww. klas) 

 

* - niepotrzebne skreślić  
PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI 

 

UCZEŃ: 

Imiona i nazwisko ............................................................................................................................................................................................................... 
 

Data urodzenia .................................................................... Miejscowość .................................................................................................................. 
 

Województwo ................................................................................  PESEL   

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka (wpisujemy  w przypadku braku  

nr PESEL) 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................................................................................ 

Adres zameldowania stałego (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) ……………………………………..………………….……… 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Szkoła do której uczęszczało dziecko: nazwa …………………………………………………………………………………...………….…. 

………………………………………..……………, adres …………………………………………………………………………………….……….…..… 

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

MATKA (OPIEKUNKA PRAWNA): 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania .........................................................................................................................................................................................  

tel. ................................................................................................ adres e – mail ……………………………………………..……………………….…. 

OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY): 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania .........................................................................................................................................................................................  

tel. ................................................................................................ adres e – mail ……………………………………………………………..…………. 



Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza „ Bora” Komorowskiego  w Grudziądzu 

 
 

 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

oświadczam że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.                                                                  

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez szkołę - dla potrzeb 

rekrutacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych - w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn.zm). 

 

 
 

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

                                                                                                        (podpis rodzica / opieka prawnego dziecka) 

 

 

 
Załączniki: 

1. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie jego dziecka do oddziału sportowego. 

2. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział jego dziecka w próbie sprawności fizycznej. 

3. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata wydane przez: lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.* 

5. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata.* 

6. Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców.* 

7. Orzeczenie o niepełnosprawności obojga rodziców.* 

8. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata.* 

9. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica lub oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.* 

10. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.* 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 


