
Zarządzenie Nr 12/I/2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń i wniosków o przyjęcie ucznia  
do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Lesko 
jest organem prowadzącym oraz informacji o kryteriach branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  
oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 152 i 154 ust. 3 
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 

zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 

publicznego prowadzonego przez Gminę Lesko w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Informacja o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumentach niezbędnych  
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów 
możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria zawarta jest  
w załączniku nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Określa się wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Lesko w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2.  Informacja o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumentach niezbędnych  
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów 
możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria zawarta jest  
w załączniku nr  2 do zarządzenia 

 
§ 3 

Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I 
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lesko w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
 



§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli  
prowadzonych przez Gminę Lesko. 

§ 5 
Traci moc Zarządzenie Nr 18/O/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń i wniosków o przyjęcie 
ucznia do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina 
Lesko jest organem prowadzącym.. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  
na tablicy ogłoszeń 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 do Zarządzenia Nr18/O/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko 
 z dnia 22 lutego 2018r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO 

PRZEDSZKOLA 
W ROKU SZKOLNYM ………………… 

 

(wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami) 

Dyrektor   

Przedszkola Samorządowego 

w  

…………………………………………. 

 

Proszę o przyjęcie  dziecka do Przedszkola Samorządowego w 

……………………………………………… 

 
Dane osobowe dziecka: 

 
Imię    Nazwisko     Data urodzenia 

      -   -     

 
PESEL      W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 
             

 
Adres zamieszkania dziecka: 

 
Kod  pocztowy            Miejscowość                          Ulica                                       Nr domu               
Nr lokalu 

         

 

Pobyt dziecka w placówce: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

Planowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 

od godz. ………………….     do godz. 
………………….. 
 

 
 
 



Dane rodziców: 
 

Dane matki                                                                      Dane ojca 
 
Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko 

       

 
 
 Telefon kontaktowy          Telefon kontaktowy 

   

 
Adres e-mail                      Adres e-mail 

   

 
Adres  zamieszkania matki                                    Adres zamieszkania ojca 
 
Kod pocztowy  Miejscowość       Kod pocztowy 
 Miejscowość 

       

 
Ulica                                Nr domu      Nr lokalu      Ulica                                   Nr 
domu     Nr lokalu 

           

 

 
Informacje dodatkowe: 

Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o 
stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Kolejność wybranych przedszkoli  
(nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli) 

Proszę wpisać w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 
 



      Kryteria przyjęć 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

 

 
Kryteria obowiązkowe* 

(art. 131  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

 
L
p. 

Kryterium  
Liczba 

punktów 

 
Spełnianie 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 
4 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
 
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2018r poz. 511  ze zm.). 

 
4 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j.:Dz.U. z 2018r. poz. 511  ze zm.). 

 
4 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 511  ze zm.). 

 
4 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz.511  ze zm.). 

 
4 

 

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

 
4 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 
załącznik: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.998 ze. zm.). 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kryteria dodatkowe 

 
 

Lp. Kryterium 

 
Liczba 

punków 

 
 

Spełnianie 

1. Kandydat zobowiązany odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 
ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym 
obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania kandydata  

Załącznik: oświadczenie 

 
 
8 
 

 

2. Kandydat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, 
ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym 
obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania kandydata  

Załącznik: oświadczenie 

 
6 

 

3. Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata lub  rodzic (opiekun 
prawny) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu, 
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, uczą się lub studiują 
w systemie stacjonarnym 

 Załącznik: oświadczenie 

 
4 

 

4. Jeden z rodziców (opiekunów prawnych) prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą, uczy się lub studiuje w systemie 
stacjonarnym 

Załącznik: oświadczenie 

 
2 

 

5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola  

Załącznik: oświadczenie 

 
2 

 

6. Kandydat został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 8 
godzin dziennie 

 
2 

 

* Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenie1 

 
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.1600) za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej 

rodziny są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniach lub może zwrócić się do wójta/burmistrza właściwego  

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych 

okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze 

wywiadu (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

 w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2134). 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych  
z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy  
i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2018, poz. 1000). 
 

 

  ……………………       ……………………………..                    ……………………………….. 
     data                           opis matki/opiekunki prawnej                        podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 
1Zgodnie z art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  
zeznań.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE  

o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 

 
Ja………………………………………………………………………………………………..
. 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że jestem rodzicem dziecka 
……………………..……………………………………………………………………. 
                                                                                         imię i nazwisko kandydata) 

 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która liczy …………… dzieci . 
 
 
……………….        …………..…………….……………............................................................. 
         data              czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie / rodzica/ prawnego opiekuna / 
 

1 Zgodnie z art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.”  

 
Załącznik Nr 2 

do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE 

o obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
 przez kandydata do przedszkola 

 
Ja……………………………………………………………………………………………….. 

                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że moje  dziecko   
……………………………………………………………………. 
                                                                            imię i nazwisko kandydata) 

jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i zamieszkuje  
w obwodzie Szkoły Podstawowej w……………………………………. 
                                                                   

 
……………………………..                       …………….……………................................................... 
         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 20187, poz. 996 ze 
zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa 
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.” 



Załącznik Nr 3 
do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE 

o prawie kandydata  do korzystania z wychowania przedszkolnego i zamieszkaniu  
w  obwodzie szkoły podstawowej 

 
Ja………………………………………………………………………………………………... 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, 
że moje  dziecko   ……………………………………………………………………. 

                                                                            imię i nazwisko kandydata) 

 
ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i zamieszkuje w obwodzie Szkoły 
Podstawowej w…………………………. 
                                                                   

……………………………..                                            …………….……………................................................... 
         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 
 

1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.” 

 
Załącznik Nr 4 

do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej/ pobieraniu nauki/ 
studiowaniu  

w systemie stacjonarnym* przez obojga rodziców/ rodzica samotnie 
wychowującego*  kandydata do przedszkola1 

 
Ja……………………………………………………………………………………………….. 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                   

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
oświadczam, że jako rodzice dziecka /rodzic samotnie wychowujący 
dziecko*…………………………………………….. 
                                                    imię i nazwisko kandydata) 

jesteśmy obydwoje/jestem zatrudnieni/zatrudniony, prowadzimy/prowadzę 
działalność gospodarczą, pobieramy naukę/pobieram naukę, studiujemy/studiuję 
 w systemie stacjonarnym*                             
   

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

         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

*- podkreślić właściwe 

1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.  



Załącznik Nr 5 
do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej/ pobieraniu nauki/ 
studiowaniu w systemie stacjonarnym* przez jednego z rodziców  kandydata 

do przedszkola1 

 
Ja……………………………………………………………………………………………….. 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
oświadczam, że jako rodzic dziecka 
………………………………………………………………………………………………… 

                                                                       imię i nazwisko kandydata) 

jestem zatrudniony/a, prowadzę działalność gospodarczą, pobieram naukę, studiuję  
w systemie stacjonarnym*                                                       
 
……………………………..                                            …………….……………....................... 
         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

*- podkreślić właściwe 

1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996. ze 
zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa 
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany  
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  
 
 

Załącznik Nr 6 
do wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 
OŚWIADCZENIE 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  do tego przedszkola 

 

 a………………………………………………………………………………………………... 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że rodzeństwo mojego  dziecka   
……………………………………………………………………………. 
                                                                            imię i nazwisko kandydata) 

uczęszcza  do Przedszkola Samorządowego w ………………. 
                                                                   

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

         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.” 



 
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 11/I/O/2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko 

 z dnia 25 stycznia 20194. 
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA 
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

…………………………………………………. 
NA ROK SZKOLNY ………..………………… 

 
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka!  

 
I. DANE DZIECKA 

 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Data urodzenia  

4 Adres zamieszkania  

5 

Numer PESEL 
(w przypadku braku seria i nr 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

 
 
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 

Lp. Dane 
Matka (opiekun 
prawny) 

Ojciec (opiekun 
prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

5 
Numery telefonów 
kontaktowych 

  

6 Adres poczty elektronicznej   

 
 

 
 

............................................................................. 
(data i podpis rodziców /prawnych opiekunów/) 

 

 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 12/I /2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko 
 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

………………………………. 

W ROKU SZKOLNYM ………………………………………… 
 

(wypełniać drukowanymi literami) 

 

Dyrektor   

Szkoły Podstawowej  

w …………………………………………………….......... 

 

Proszę o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej   

w     ……………………………………………………………………………………… 

Dane osobowe dziecka: 
 
Imię    Nazwisko     Data urodzenia 

      -   -    
 

 
PESEL      W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

             

 
Adres zamieszkania dziecka: 

 
Kod  pocztowy  Miejscowość  Ulica   Nr domu     Nr lokalu 

         

 
Dane rodziców: 

 

Lp. Dane Matka (opiekun prawny) 
Ojciec (opiekun 

prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

4 
Numery telefonów 

kontaktowych 
  

5 Adres poczty elektronicznej   



Kryteria przyjęć 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

 

Lp. Nazwa kryterium Liczba 
punktów 

Spełnianie 

1.  W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata 

Załącznik: oświadczenie  
6  

2. Miejsce pracy obojga rodziców (opiekunów prawnych) 

kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie 

wychowującego kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

Załącznik: oświadczenie 

4  

3. Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się  

w obwodzie szkoły 

Załącznik: oświadczenie 

2  

4. Krewni  kandydata (dziadek, babcia) wspierający rodziców  

w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie 

szkoły 

Załącznik: oświadczenie 

2  

 
Oświadczenie1 

 
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2018 r. poz.1600) za podanie nieprawdziwych 

danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są 

prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniach lub może zwrócić się do wójta/burmistrza właściwego  

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych 

okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych  
z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy  
i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1000). 

 

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun) 

 
.......................................................... 

(data i podpis) 

 
....................................................................... 

(data i podpis) 

 
1Zgodnie z art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) 
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.” 

 



Załącznik Nr 1 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o realizacji obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 

 a……………………………………………………………………………………………….. 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że w Szkole Podstawowej w ……………………………………… 
obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo mojego  dziecka 
………………………………………………………………………………………… 

                                                                 ( imię i nazwisko kandydata) 

                                                                      
 
……………………………..                                            …………….……………........................................................ 
         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań”.  

 
 

Załącznik Nr 2 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu pracy obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata lub rodzica 

(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata w obwodzie szkoły 

podstawowej 

  

Ja……………………………………………………………………………………………….. 
                                                ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że miejsce pracy obojga rodziców /rodzica samotnie wychowującego 
kandydata* znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej  
w ………………………………………………………………………… 

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

         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.  



Załącznik Nr 3 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły  kandydata 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 

 a………………………………………………………………………………………………... 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że miejsce mojej  pracy znajduje się w obwodzie  
Szkoły Podstawowej w ………………………………………………………………. 
 
……………………………..                                        ….…………..……………............................... 
         data                       Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996   
ze zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.”  

 
Załącznik Nr 4 

do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  
 

OŚWIADCZENIE 

o miejscu zamieszkania osób wspierających zapewnienie należytej opieki  

nad dzieckiem w obwodzie szkoły podstawowej 

 

 Ja ……………………………………………………………………………………………... 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że osoby wspierające w zapewnieniu należytej opieki nad naszym 
dzieckiem  …..………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko kandydata) 
tj. : ………………………………………………………………………………….. 

             imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa) 

 
mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej w ………………………………………  
 
……………………………..                                         ..…………….……………....................................... 

         data                        Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.”  


