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Wniosek o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem  

do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie 

na rok szkolny 20…/20… 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jordanowie.  

         

Dane osobowe dziecka 

  

PESEL  

Imię .....................................................    Drugie imię ..........................................    Nazwisko ............................................................. 

Data urodzenia ..................................................   Miejsce urodzenia ................................................................................ 

Adres zamieszkania dziecka  

Ulica ..................................................................................  Nr domu ..........................  Nr lokalu ................................ 

Kod ...........................................   Miejscowość .............................................................................. 

 

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

Ulica ..................................................................................  Nr domu ..........................  Nr lokalu ................................ 

Kod ...........................................   Miejscowość .............................................................................. 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów  

 

Dane matki/ prawnej opiekunki dziecka 

Imię ...................................................................  Nazwisko .............................................................................. 

Telefon kontaktowy .......................................................................... 

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki 

Ulica ..................................................................................  Nr domu ..........................  Nr lokalu ................................ 

Kod ...........................................   Miejscowość .............................................................................. 

Dane ojca/ prawnego opiekuna dziecka 

Imię ...................................................................  Nazwisko .............................................................................. 

Telefon kontaktowy .......................................................................... 

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

Ulica ..................................................................................  Nr domu ..........................  Nr lokalu ................................ 

Kod ...........................................   Miejscowość .............................................................................. 

adres poczty elektronicznej matki …........................................ ojca................................................... 

 

Zgodnie z art. 133 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 130 ust. 4  ustawy Prawo oświatowe, postępowanie 

rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  

Zakres żądanych danych określony został w art.150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe. 
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Informacje dodatkowe o dziecku  ……………………………………….………………………………………………………………………..………. 

Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej? ………....................................................…… 

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

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? ………………………………………………………….……….……………...…………….. 

Uzasadnienie wniosku (właściwe ) 

 

 

L.p. Kryterium obowiązkowe 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kry-

terium 

Zgłoszenie kryterium  

do oceny   
Tak 

1.  
Rodzeństwo kandydata realizuje obo-

wiązek szkolny w tej szkole. 
oświadczenie 

  

2.  
Rodzic/rodzice kandydata pracują w 

miejscowości, w której znajduje się 

szkoła. 

zaświadczenie z zakładu pracy 

  

3.  
W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) kandydata w wykonywaniu 

obowiązków opiekuńczych. 

oświadczenie 

  

4.  
Droga dziecka do szkoły jest krótsza 

niż do szkoły obwodowej. 
oświadczenie 

  

 
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 zm.).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły pod-

stawowej,  do której wniosek został złożony.  

3. Zgodnie 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.  

  
Oświadczenia wnioskodawcy  

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

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

3. 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 art. 6 ust.1 Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .  

 

 ……………………………………                

                     ( data ) 

 
            

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

 
 Czytelny podpis imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej                                    czytelny podpis imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                
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Załącznik 1  Zgłoszenie dziecka do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 1 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. 
Adres miejsca zamieszkania 

kandydata2 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

2. 
Adres miejsca zamieszkania 

matki 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

3. 
Adres miejsca zamieszkania 

ojca 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3 

 

 

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

                  data                                czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                      czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

  

                                                 
1 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 

kandydata. 
2 Zgodnie z art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zam ieszkania 

rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy ro-
dzicielskiej. 

§ 2 Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka 
jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 
określa sąd opiekuńczy. 

3 Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-
szywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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Załącznik 2  Zgłoszenie dziecka do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
 

 
……………………………………………….  
 
………………………………………………. 
    (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)  
 

…………………………………….………… 
 
………………………………….……………  
                                    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

O MIEJSCU PRACY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW,  

O KTÓRYM MOWA W KRYTERIUM 
 
 

 

 
 

 Oświadczam/-my, że pracuję/pracujemy w pobliżu szkoły  
 
............................................................................................................................................. 

                         (nazwa szkoły) 

do której złożyłam/-liśmy wniosek o przyjęcie naszego dziecka. 
 
 

L.p. Nazwisko i imię rodzica / praw-
nego opiekuna  

Nazwa i adres zakładu pracy 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

 
 
 
 
    ……………………    ……………………………………….               ..………...…………………………… 
     (miejscowość, data)           (podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)    (podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 

 
 
*- zgodnie z art. 233 § 1 kk. kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w in-
nym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3 

  



 5 

 

Załącznik 3  Zgłoszenie dziecka do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

 
……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 
 

……………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 

…………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 
 

……………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW WSKAZUJĄCE  

ZAMIESZKANIE KREWNEGO, O KTÓRYM MOWA W KRYTERIUM 

 

 

 

Oświadczam/my, że  .......................................................................  jest krewnym zamieszkującym 
(imię i nazwisko) 
 

w obwodzie  Szkoły Podstawowej w Jordanowie ul. Kolejowa 7 który w razie  
 
 
potrzeby zapewni opiekę naszemu dziecku ……………………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

 

 

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

 

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego))                                      czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 
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POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY 
 

 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                           ( imię i nazwisko dziecka) 
 

Numer PESEL dziecka …………………………………………………………………….. 
 
do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, do której zostało zakwalifiko-

wane do przyjęcia. 

 

 
 
 
………      …………………………………                ……………………………………...             
(  data)      ( czytelny podpis imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)                  ( czytelny podpis imię i nazwisko ojca i/opiekuna )prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 


