
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
„CAMBRIDGE ACADEMY” W TORUNIU 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do ............ klasy Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu w roku szkolnym ……………….... w trybie edukacji domowej. 

 
Dane dziecka: 

Imię (lub imiona):  

Nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres 
zamieszkania):  

Informacja o 
macierzystej szkole 
podstawowej:  

 
 
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
niepełnosprawność wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (np. dziecko niesłyszące, 
słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) bądź jakiekolwiek inne specjalne potrzeby edukacyjne stwierdzone w opinii, 
orzeczeniu, itp.? 

 TAK  NIE 
 
 
Jeżeli TAK, proszę dokładnie wskazać jakie i załączyć właściwe kserokopie do niniejszego 

wniosku: 

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

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

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



 

 
 

Dane rodziców: 

 Dane matki/opiekuna Dane ojca/opiekuna 

Imię (lub imiona):   

Nazwisko:   

PESEL:   

Nr dowodu osobistego:   

Adres zamieszkania:   

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres 
zamieszkania):   

Zawód wykonywany:   

Miejsce pracy:   

Nr telefonu:   

Adres e-mail:   
 
☐ Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych oraz naszego dziecka 
przez Szkołę Podstawową „Cambridge Academy” oraz Fundację Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania” 
jako jej organ prowadzący, z siedzibami przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, świadczenia usługi edukacyjnej oraz wypełniania 
obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z przepisów prawa. Powyższe dane 
podajemy dobrowolnie. Dyrektor Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” informuje, że jest 
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie 
z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
(RODO). 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich wyżej 
wymienionych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Szkoły Podstawowej 
„Cambridge Academy” w jej siedzibie.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 
administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla 
ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy 
o świadczenie usług edukacyjnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usług 
edukacyjnych. 
Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzamy własnymi podpisami. 



 

 
 

Załączniki: 

1) ☐ wniosek rodziców o wyrażenie zgody na realizowanie przez dziecko obowiązku 
szkolnego poza szkołą 

2) ☐ zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko do egzaminów klasyfikacyjnych 

3) ☐ oświadczenie rodziców ws. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację 
podstawy programowej 

4) ☐ opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 
Toruń, dnia …………………………………………… 
 
 
 
   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS  OJCA/     
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu 

 

WNIOSEK 

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizowanie przez naszą córkę/naszego 

syna*  

                                                                                              ur.                                    w 

(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia) 

obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/    
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

Załączniki: 

1) opinia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej 
2) oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie kształcenia 
3) zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych 
* niepotrzebne skreślić 



 

 
 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu 

                                         

ZOBOWIĄZANIE 

 

Niniejszym zobowiązujemy się do przystępowania przez naszego syna/ naszą córkę* 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

spełniającego/ spełniającą* obowiązek szkolny poza szkołą, do egzaminów klasyfikacyjnych 
w wyznaczonych terminach. 

 

 

   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS  OJCA/     
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 
 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczamy, że zapewnimy naszemu synowi/ naszej córce*  

 

(imię i nazwisko dziecka) 

spełniającemu/ spełniającej* obowiązek szkolny poza szkołą, warunki umożliwiające realizację 

podstawy programowej. 

 

 

   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/    
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 
 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu 

 

DEKLARACJA  

 

rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego  w sprawie nauki religii 
rzymskokatolickiej i przystępowania do egzaminu klasyfikacyjnego    

Wyrażamy wolę, aby nasze dziecko  

 

(imię i nazwisko dziecka) 

uczennica / uczeń klasy ................   

uczyło się religii rzymskokatolickiej i przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych.    

 

   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/    
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 



 

 
 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy” 

w Toruniu 

 

DEKLARACJA  

rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego  w sprawie nauki drugiego 
języka obcego jako obowiązkowego 

Wyrażamy wolę, aby nasze dziecko 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

uczennica / uczeń klasy 

☐ VII      ☐ VIII, 

uczyło się (proszę wybrać jedną opcję): 

☐ języka niemieckiego ☐ języka francuskiego ☐ języka hiszpańskiego 

jako II języka obcego obowiązkowego. 

   

PODPIS MATKI/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/    
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 


