
Strona 1 z 3 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

         adres do korespondencji 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Smolcu 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej1 

(kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły) 

Dla dzieci przyjętych spoza obwodu szkoły nie będzie zapewniony dowóz. 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
2 

Proszę wypełnić literami drukowanymi 

 

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

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

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

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Adres zamieszkania kandydata ………………………….…………………………………………………………………………… 

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

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………………………………………. 

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

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

6. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata  .…………………………………………………… 

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

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

7. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata – o ile 

je posiadają …………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

1Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U z 2014 r. Poz.7), 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. 

20a ust.4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  

2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-6, natomiast dane w punkcie  

7 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, 

natomiast podanie danych w punkcie 7 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z 

rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.  
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II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 
podstawowych3 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół 
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych4 
 

1. Pierwszy wybór  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres szkoły 

2. Drugi wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres szkoły 

3. Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres szkoły 

 
III – Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły 
 
* we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

L.p. Kryteria  Dokumenty  TAK* NIE* 

1. Rodzeństwo uczęszcza  
do danej szkoły 

Dane potwierdzane przez 
dyrektora szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w 
posiadaniu szkoły 
 

  

2. Rodzice lub rodzic samotnie 
wychowujący/opiekun 
prawny pracują/pracuje  
lub prowadzą/prowadzi 
działalność gospodarczą  
w obwodzie szkoły 
 

Zaświadczenie pracodawcy  
o zatrudnieniu, zaświadczenie  
o wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej, wydruk  
ze strony Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub informacja  
z Krajowego Rejestru Sądowego 

  

3. W obwodzie szkoły 
zamieszkują krewni 
kandydata wspierający 
rodziców/rodzica samotnie 
wychowującego/opiekuna 
prawnego w zapewnieniu 
dziecku należytej opieki 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego  

  

Do wniosku dołączam dokumenty6 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych  
w punkcie 2. 
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Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 
wykorzystywane wyłącznie do potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,  
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

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

 
Oświadczenie wnioskodawcy  
 

1. 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.). 

 
3
 Zgodnie z Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej 

niż trzech szkół.  
4
 Zgodnie z Art. 20t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w 

porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.  
5
 Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz.7), postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.  
6
 Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz.7), statut określa wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.  

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………………….. 
                   data 

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

  podpisy rodziców (opiekunów prawnych) 


