
 

 

 

                                                                    ……………………………………….., dnia..............................   

  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  

(DOTYCZY KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY) 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

im. Jana Klicha  w Wieprzu            

  na rok szkolny 2019/2020 

 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata……………………………………………………………………….……… 

2. Data urodzenia kandydata ……………………………………………………….………………………………… 

3. Numer PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………………. 

    Seria i numer paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata                    

   (w przypadku braku numeru PESEL) …………………………………………………………………………………….  

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata:…………………………………………………………………………….. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata:  

  

Dane rodziców/opiekunów 
prawnych  

  

Matki/opiekunki prawnej  

  

  

Ojca/opiekuna prawnego   

  

Imię i nazwisko  

    

 Adres miejsca zamieszkania:  

-miejscowość,   

- ulica,   

- numer budynku i lokalu,   

- kod pocztowy, poczta  

    

  

Seria i nr dowodu osobistego  

    

  

Adres poczty elektronicznej  

    

  

Numer telefonu  

    

  

  



6. Wskazanie kolejności wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do 
najmniej preferowanych.  

 
Pierwszy wybór: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 
 
Drugi wybór: ………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 

 

Trzeci wybór:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 

 
7. Informacja o spełnianiu kryteriów ustawowych określony w ustawie.  

Kryteria  Potwierdzenie  

Wielodzietność rodziny kandydata  (3 i więcej dzieci)    
(dokumenty: oświadczenie rodziców)  

Tak / Nie  

Niepełnosprawność kandydata    
(dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 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 – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 z 
późn. zm.)  

  

 
Tak / Nie  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   
(dokumenty: 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 – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 z późn. zm.)  

  

Tak / Nie  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata     
(dokumenty: 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 – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 z późn. zm.)  

  

Tak / Nie  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata      
(dokumenty: 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 – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 z późn. zm.)  

  

Tak / Nie  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie     
(dokumenty: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;  
oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem)  

  

Tak / Nie  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą                                                                                          
(dokumenty: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z 
późn. zm.) 

  

Tak / Nie  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów wymienionych. 

UWAGA: 

Dokumenty w kryterium ustawowym z wyjątkiem kryterium wielodzietności  składa się w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu (jeżeli dokumenty znajdują 

się w aktach organu lub podmiotu wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot 

odpis lub wyciąg z dokumentu). Dokumenty mogą  być składane także w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 



8. Kryteria samorządowe  

Kryteria  Potwierdzenie  

Szkoła znajduje się bliżej zamieszkania, niż szkoła obwodowa kandydata 

 (dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) 
Tak / Nie 

Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo kandydata 

(dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) 
 

Tak / Nie 

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej „Rodzina 3+ posiada troje i więcej dzieci 
(dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) 

 

Tak / Nie 

 

Oświadczam, że:  

a) Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.    

b) Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego oświadczenia 

(art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. z 2017 r. poz.59).  

c) Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły podstawowej o zmianie danych 

zawartych we wniosku.  

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o 

przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji            i procesu dydaktyczno- wychowawczego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

   

 

 

 Pouczenie 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikiem do wniosku będą wykorzystywane 

włącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Administratorem danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej. 

 

 

 

  

……………………………                                             ……………………………………….……. 
         miejscowość data                                                                                    czytelne  podpis rodzica/opiekuna 

            

 

 

 


