
Załącznik nr 1  do Regulaminu Rekrutacji w SP nr 2 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO               

W LIPNIE 

I    DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka _________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia                      ___________________________________________________  

3. PESEL                               ___________________________________  _______________________                

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata   ____________________________________________________ 

5. Dziecko korzystało  w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w :_____________________ 

__________________________________________________________________________________________       

6. Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2017/2018 r. z wychowania  przedszkolnego – opinia PPP nr:  

_____________dotycząca dojrzałości szkolnej z dnia:_____________________________________________            

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne _______________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

1. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres zameldowania 

 

3. Adres zameldowania 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

 



 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ4 W KOLEJNOŚCO OD NAJBARDZIEJ 

DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 5 

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..  

drugą……………………………………….. trzecią……………………………………………………………. 

                                                                 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 

dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania 

przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

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

                      Data        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                            

do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2

   

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO DO KLASY I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO     W LIPNIE 

I    DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka _________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia                      ____________________________________________________  

3. PESEL                               ___________________________________  ___________________                

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata   __________________________________________________ 

5. Dziecko korzystało  w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w :_________________ 

______________________________________________________________________________________      

6.. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

2. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania³ 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres zameldowania 

 

3. Adres zameldowania 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

 



 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ4 W KOLEJNOŚCO OD NAJBARDZIEJ 

DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 5 

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..  

drugą……………………………………….. trzecią……………………………………………………………. 

                                                                 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, 

wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

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

                      Data        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 



 

                                                                                            Załącznik nr 3  do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2

   

                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO DO KLASY I 

I    DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka _______________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia                      ___________________________________________________  

3. PESEL                               ________________________________________________________                  

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata   __________________________________________________ 

5. Dziecko korzystało  w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w: _______________ 

 _____________________________________________________________________________________       

6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

3. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres zameldowania 

 

3. Adres zameldowania 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

  

 

 

 



 III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ4 W KOLEJNOŚCO OD NAJBARDZIEJ 

DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 5 

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..  

drugą……………………………………….. trzecią……………………………………………………………. 

IV INFROMACJA O SZKOLE OBWODOWEJ (nazwa i adres szkoły) 

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

V  INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

L.p. Kryterium Tak
*) 

Nie
*) 

1. Dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły          5pkt                                                                                                                    

2. Dzieci rodziców , z których co najmniej jedno jest zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna  5pkt 

  

 

1. Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….  

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r., poz.59 

ze zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

                      Data        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata                                                       

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 4                                                                                                                                                                                                                                       

do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2 

  

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LIPNIE 

I    DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka ___________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia                      ____________________________________________________  

3. PESEL                               ________________________________________________________                  

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata   ___________________________________________________     

5. Dziecko korzystało  w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w : __________________ 

__________________________________________________________________________________________         

6. Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2017/2018 r. z wychowania  przedszkolnego – opinia PPP nr:  

_____________dotycząca dojrzałości szkolnej z dnia:__________________________________________         

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

1. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres miejsca zameldowania 

 

3. Adres miejsca zameldowania 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

 



 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ4 W KOLEJNOŚCO OD NAJBARDZIEJ 

DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 5 

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..  

drugą……………………………………….. trzecią……………………………………………………………. 

IV INFROMACJA O SZKOLE OBWODOWEJ (nazwa i adres szkoły) 

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

V  INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

 

L.p. 

 

Kryterium 

 

Tak
*) 

 

Nie
*) 

1. Dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły          5pkt                                                                                                                    

2. Dzieci rodziców , z których co najmniej jedno jest zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna  5pkt 

  

 

3. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami. 

4. Do wniosku dołączam  oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….  

Pouczenie  

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r.- Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zmianami). 

4. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, 

wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia  

3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

                      Data        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata                                                        

 

 

 



                                                                                                                         Załącznik nr 5  do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2 

  

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO                 

W LIPNIE 

( DZIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY, KTÓRE UCZĘSZCZAŁO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE)  

I    DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka ________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia                      ____________________________________________________  

3. PESEL                               ___________________________________  _____________________                

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata   ____________________________________________________     

 5. Dziecko korzystało  w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w _________:__________ 

_______________________________________________________________________________________      

6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

5. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres miejsca zameldowania 

 

3. Adres miejsca zameldowania 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 



 

 

 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ4 W KOLEJNOŚCO OD NAJBARDZIEJ 

DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 5 

 

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..  

drugą……………………………………….. trzecią……………………………………………………………. 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r.- Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, 

wskazanych w II części wniosku. 

 

Oświadczenia  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

                      Data        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata                                                        

 
 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                        Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2 

..............................................................  
Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów 

 

………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

 

 
Oświadczenie 

 

        Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 

..................................................................................   ma starsze rodzeństwo 
                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata) 

uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego     w Lipnie. 

 

                                                                                           Załącznik nr 7  do Regulaminu Rekrutacji w SP nr2 

 

 

Oświadczenie 

 

            Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  oświadczam, że, rodzice / 

prawni opiekunowie ..................................................................................                                                                                                                                                                           

                                                        (imię i nazwisko dziecka-kandydata) 

 

1) ojciec/ prawny opiekun  ....................................................................................................    
                                                        (imię i nazwisko ojca dziecka) 

jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna   

………………………………………………………………………………… 

2) matka/ prawny opiekun dziecka ……………………………………………………….. 
                                                       (imię i nazwisko matki dziecka) 

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna   

……………………………………………………………………………. 

 

……………………                                                                    …………………………………. 
         Data                                                 Czytelny podpis osób składającychj oświadczenie                                                                                                                                                                

  

 

 


