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Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Godzina 
złożenia   

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ1 
na rok szkolny 2021/2022 

 
 
 Dane osobowe kandydata.2  

 
1. 

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 
 

2. 
Data i miejsce urodzenia kandydata 

 

3. 

PESEL kandydata 

           

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata lub 
prawnych opiekunów 

Matki  

Ojca 
 
 

5. 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców (prawnych opiekunów)i kandydata3 

Matki Ojca 

Kod pocztowy 
  

Miejscowość 
  

Ulica  
  

Numer domu /numer 

mieszkania 

  

6. 

Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców kandydata o ile je 
posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

 Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły 4 
 
Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, zaznacz odpowiedni kwadrat w i dołącz  
do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

 

LP. Kryteria TAK NIE WYMAGANE DOKUMENTY 

1 Szkoła znajduje się w mniejszej odległości od 

miejsca zamieszkania kandydata, niż szkoła 

obwodowa 

  Oświadczenie rodzica 

/rodziców/opiekuna prawnego/ 

opiekunów prawnych 

2 W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie 

dziecka  wspierający rodziców w zapewnieniu 

mu należytej opieki 

  Oświadczenie  rodzica/rodziców 

o miejscu zamieszkania 

babci/dziadka/dziadków dziecka 

3 Rodzice samotnie wychowujący dzieci   Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód, 

separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka  oraz 

niewychowywaniu żadnego 

 
1

 Zgodnie z art.133  ustawy Prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie 

na podstawie zgłoszenia. 
 
2 Zgodnie z art.150 ust. 1  ustawy Prawo oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli  takie środki 
komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo 
potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 
4Zgodnie z art. 133 ustawy z 14.12.2016r. Prawo Oświatowe ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów 
zawartych w w/wym. przepisach. 
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dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

4 Wielodzietność rodziny kandydata    Oświadczenie rodzica / 

rodziców/ opiekuna 
prawnego/opiekunów prawnych 

5 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 

szkolny w danej szkole 

  Oświadczenie 

rodzica/rodziców/opiekuna 

prawnego/opiekunów prawnych 

6 Niepełnosprawność kandydata    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 sierpnia1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (t j.  

Dz. U. z 2016r. poz. 2046) 

7 Niepełnosprawność jednego (lub obojga)   

rodziców kandydata  

  Oświadczenie rodzica/rodziców 

8 Kandydat jest dzieckiem absolwenta danej 

szkoły 

  Oświadczenie rodzica/rodziców 

 
Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie 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 14.12.2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
szkoły podstawowej  do której wniosek został złożony. 
 

 
 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 
stanem faktycznym.6  

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 2019, poz. 1781).  

 

 
……………………………………            …………………………………………… 
                      data        czytelny podpis matki kandydata  

 
               …………………………………………… 
        czytelny podpis ojca kandydata  

 

 
5 Art. 150 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe określa wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.  
 
6Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


