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PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO 
KORCZAKOWSKIEJ SZKOŁY MARZEŃ W KATOWICACH  

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ………. od dnia ………………………… 
 
Imię i nazwisko kandydata   
Drugie imię kandydata   
Data i miejsce urodzenia kandydata   
Pesel   
Adres zamieszkania kandydata   
Adres zameldowania kandydata   
 

Nazwa i adres obecnej szkoły 
kandydata 

 

Nazwa i adres obwodowej szkoły 
kandydata 

 
 

Dokumenty jakie posiada kandydat   Opinię publicznej Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie 
……………………………….. 

 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
o specyficzych trudnościach w nauce  

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na …………………………………….…. 
(nr orzeczenia ……………………………………) 
 

 

Imię i nazwisko matki (opiekunki 
prawnej) 

 

Telefon kontaktowy, e-mail 
 

 
 

Imię I nazwisko ojca (opiekuna 
prawnego) 

 

Telefon kontaktowy, e-mail 
 

 
 

Dane o rodzeństwie (wiek, imię)  
 

 
Dodatkowe informacje o dziecku ( wypełniają rodzice/opiekunowie) 
Zainteresowania/ uzdolnienia: 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

Inne istotne informacje (np. o stanie zdrowia, przebytych chorobach itp.) 

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

........................................................................................................................................................................ 
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* Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich 
poprawiania. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Korczakowską 
Szkołę Marzeń w Katowiach, ul. Katowicka 27, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji uczniów do Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach, zgodnie z 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 
Wypełniający niniejszy wniosek proszony jest o: 
− poinformowanie dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach o 

ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich jednego z rodziców, 
− załączenie wszystkich dotyczących dziecka opinii i orzeczeń z poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, jeśli takowe były wydawane. 
 

 
 

................................................................  
             Podpis matki / piekunki  prawnej     

 
                                                                        

        
       ……………………………………………… 

Podpis ojca / piekuna  prawnego 
 
 

Załączniki: 
 

* opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

* orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

* inne ............................................................................ 
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