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SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Gomulińskiego 2 05-804 Pruszków 
 

 

        Pruszków, dnia  ………….…… 2023 r.  
 

                 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

Nazwisko i imiona kandydata ..................................................................................................... 

Data  urodzenia  .............................................................. 

PESEL  ............................................................................ 

Adres zamieszkania kandydata      

ulica: …………………………………….………………………………………………………… 

kod pocztowy: …………………………..……………………………………………………….... 

miejscowość:………………………………………………………………………………………. 

województwo: …………………………..……………………………………………………….... 

Niekompletne wnioski (brak strony, brak załączników, brak danych) nie będą przyjmowane. 

DANE OBOJGA RODZICACH KANDYDATA 

 Dane matki Dane ojca 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Adres 

zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA I JEGO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin Rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum 

Ogólnokształcącego w Pruszkowie (oferta szkoły, wymagane dokumenty, zasady punktacji, tryb i terminarz 

rekrutacji). 

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

                               Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 
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WSKAZANIE WYBRANEGO ODDZIAŁU (KLASY) 

 

 

WYBÓR DYSCYPLINY 

SPORTOWEJ  

(przy wybranej dyscyplinie należy 

postawić znak X) 

WYBÓR ROZSZERZENIA  
(przy wybranej dyscyplinie należy 

postawić znak X) 

Wybieram 

klasę * 

ODDZIAŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCY NIE DOTYCZY 
WOS 

GEOGRAFIA 

J. ANGIELSKI 

NIE 

DOTYCZY 
 

ODDZIAŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCY 

SPORTOWY 

PIŁKA 

KOSZYKOWA 

CHŁOPCÓW 
 

GEOGRAFIA 

J. ANGIELSKI 
  

PIŁKA 

SIATKOWA 

DZIEWCZĄT  

I CHŁOPCÓW 

 

BIOLOGIA 

J. ANGIELSKI 
  

PŁYWANIE 

SPORTOWE 

DZIEWCZĄT  

I CHŁOPCÓW 

 

ODDZIAŁ 

MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

PIŁKA 

NOŻNA 

CHŁOPCÓW 

 

GEOGRAFIA 

MATEMATYKA 

J.ANGIELSKI 
  

BIOLOGIA 

MATEMATYKA 

J. ANGIELSKI 
  

 

 
* UWAGA! WAŻNE! 

W przypadku wybrania więcej niż jednego oddziału proszę zaszeregować kolejność wyboru,  

gdzie 1 oznacza oddział pierwszego wyboru, 2 oddział drugiego wyboru,  

3 oddział trzeciego wyboru.  

 

Syn/Córka będzie uczęszczał/a na zajęcia z:   

□  religii  □  etyki           □  nie będzie uczęszczał/a na religię i etykę. 

Wyrażam wolę uczęszczania mojego syna/córki na lekcje religii organizowane w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum 

Ogólnokształcącym, 05-804 Pruszków, ul. Gomulińskiego 2 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, ujawniających jego przekonania religijne w 

celu organizacji ww. zajęć. 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia dwóch fotografii w chwili przyjęcia do szkoły. 

 

 

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

Podpis kandydata              Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 
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INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO 

OŚWIATOWE I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE   

Należy wstawić X w kolumnie „spełnianie kryterium” i NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WSKAZANE DOKUMENTY 

POŚWIADCZAJĄCE DANE KRYTERIUM. 
 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

Spełnienie 

kryterium 

1 
Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

 

2 
Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

 

3 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.) 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

 

4 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.) 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

 

5 

Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.) 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

 

6 

Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej, jako 

definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

 

7 

Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku 

oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

       

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

                                                                            Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 
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Dotyczy tylko kandydatów do Oddziału Ogólnokształcącego Sportowego i Mistrzostwa Sportowego 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Gomulińskiego 2 05-804 Pruszków 
 

           

 

 

ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO/MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

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

                  Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 
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Dotyczy tylko kandydatów do Oddziału Ogólnokształcącego Sportowego i Mistrzostwa Sportowego 

 

Załącznik nr 2 

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Gomulińskiego 2 05-804 Pruszków 
 

           

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA  

W PRÓBACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych:  

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

Telefony kontaktowe: 

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

  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do prób 

sprawności fizycznej, co zostało poświadczone stosownym dokumentem (zaświadczeniem lekarskim lub 

kartą zdrowia sportowca). 

Biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu podczas testu 

sprawnościowego.                                                                        

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

                          Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZONO WYMAGANE DOKUMENTY: 
(dotyczy tylko Oddziału Ogólnokształcącego Sportowego i Mistrzostwa Sportowego) 

 

zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do szkoły sportowej (zał.nr.1), 

zgoda rodziców na udział mojego dziecka w próbach sprawności fizycznej (zał.nr.2), 

orzeczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny sportowej / lekarza POZ / ważna karta zdrowia sportowca 

 

 

 
Podpis osoby przyjmującej wniosek.………………………..   

 


