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WNIOSEK 

o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza  
szkołą w roku szkolnym ………………… w klasie ……… 

 
Imię i nazwisko kandydata   
Drugie imię kandydata   
Data i miejsce urodzenia kandydata   
Pesel   
Adres zamieszkania kandydata   
Adres zameldowania kandydata   
Obecnie kandydat kształci się   
Obwodowa szkoła kandydata   
 

Dokumenty jakie posiada kandydat   Opinię publicznej powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w sprawie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
(przyczyna wydania orzeczenia 
…………………………………………………………….….) 

 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
specyficzych trudnościach w nauce 

 Inna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
sprawie 
……………………………………………….…………….…. 

 

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)  
 

 

* 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 
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OŚWIADCZENIE 
 

Deklarujemy, że zapewniamy dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej 
obowiązującej na danym etapie kształcenia. 

 
 

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

................................................................ 
                                                                                                                                     Podpis ojca / piekuna  prawnego 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Zobowiązujemy się w terminach ustalonych w harmonogramie pracy Korczakowskiej Szkoły Marzeń w 
Katowicach do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych. 

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

                                                                                                                                                  Podpis matki / piekunki  prawnej 
 
 

................................................................ 
                                                                                                                                     Podpis ojca / piekuna  prawnego 

 
 
 

Załączniki: 
 

* opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

* orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

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