
 

Szkoła Podstawowa nr 5 

im. Orła Białego                                                                                                                                     

z Oddziałami Dwujęzycznymi   

ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5  w Policach- ul. Wojska 

Polskiego 68, w roku szkolnym 2021/2022 

 

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria rekrutacyjne:  

kryterium  liczba punktów proszę wstawić x 

Dziecko zamieszkuje na terenie 

Gminy Police 

 3  

W SP 5 Police obowiązek szkolny 

spełnia rodzeństwo dziecka  
 6  

Miejsce pracy rodziców znajduje się 

w obwodzie SP 5 Police (Proszę 

podać nazwę i adres) 

 
2 

 

Niepełnosprawność dziecka w zał. kopia orzeczenia o 

niepełnosprawności dziecka 
2 

 

Suma punktów (wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 
   

 

Dane dziecka: 

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

Drugie imię: ......................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia:  ................................................... Pesel: ..................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców, nr telefonu i adres e-mail: 

ojca: ..................................................................................................................................................................... 

matki:.................................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska  prawnych opiekunów dziecka (jeżeli inni niż rodzice),  nr tel. i adres e-mail: 

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

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

Adres zameldowania ucznia: ............................................................................................................................... 

    (kod, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

 

  

Adres zamieszkania ucznia: ................................................................................................................................ 

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

 



Adres zamieszkania rodziców: ………………………………………………………………………………… 

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

 

 

Adres i numer szkoły rejonowej (zgodnie z adresem zameldowania dziecka).................................................... 

 

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

 

 

Police, dn. …………………………..    .......................................................                                                                                                                                                                                                         
Podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 

Załączniki: 

  1. kopia aktu urodzenia dziecka 

  2. ……………………..……… 

  3 ……………………..…….… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

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

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy  o ochronie 

danych osobowych. 

4.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59). 

 

 

 

Police, dn. …………………………………..                             …………………………….…………… 
                                                                                                       (podpis rodzica/prawnego opiekuna)   

  

 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

 

 Kandydat uzyskał  ........ punktów. Został ……………………………do klasy pierwszej w roku 2021/2022 
           (przyjęty/nieprzyjęty) 

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

 

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

 

 

 

                           

    Police, dn. ……………………..                                                                ………………………………                                                                                                                                                                                               
podpis Przewodniczącego Komisji             

 


