
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.” 

 
 
 
 
 
 
 


