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

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

………………………………………………………… 

  Adres do korespondencji  

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

            Dyrektor        

                                                        Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

         w Dźwirzynie          
       

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka do klasy ………… w roku szkolnym …………./ ……………  
  
* Wniosek dotyczy przyjęcia ucznia niezamieszkałego w obwodzie szkoły  

  

Dane osobowe kandydata i rodziców.1  

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 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

kandydata 2 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6 Adres zamieszkania rodziców kandydata² Kod pocztawy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

7. 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  
Dodatkowe informacje 

 Posiadane opinie lub orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego 
 

 Placówka, w której dziecko realizowało 

obowiązek przygotowania 

przedszkolnego 
 

 Nazwa szkoły obwodowej 

 
 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 

najbardziej do najmniej preferowanych 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7  tabeli,   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 

komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

3 załączyć stosowny dokument. 
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1. Pierwszy wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 
I- Informacje uzupełniające3 

 
 Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego  kryterium, w kolumnie trzeciej 

tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

 
L.p. 

 

1 

Kryterium dodatkowe 

 

2 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium  
 

3 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak*) 
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1.  

w szkole obowiązek 

szkolny spełnia 

rodzeństwo dziecka 

 

Dane potwierdza dyrektor, na podstawie 

posiadanej dokumentacji.  

 

 

2. Dziecko uczęszczało do 

oddziału przedszkolnego w 

danej szkole. 

Dane potwierdza Dyrektor, na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki 

 

3.  

miejsce pracy rodziców 

znajduje się bliżej, niż do 

właściwej szkoły 

obwodowej 

  

Zaświadczenie z zakładu pracy  

 

 

4. w obwodzie szkoły 

zamieszkują krewni 

dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w 

zapewnieniu mu należytej 

opieki  

  

oświadczenie rodzica 

 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty4 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 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 im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym.5  

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 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

           ....................................                                                                …………………………………………… 
                      Data                             Czytelny podpis rodzica kandydata  
 

 

 

                                                 
3 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), postępowania rekrutacyjnego 

prowadzone jest na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. 

 
4 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.  

 
5 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. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

 
 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:  
1 administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie do której kierowane jest   
    niniejszy  wniosek. 

2. dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku szkolnego, 
3. dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem,  
4. dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, 
w tym internetowych, prasowych i medialnych związanych z życiem szkoły, 

5. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
6. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  
7. dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.  
 
 
 
 
 
 

..............................................................                                                         …………..……………………………..……  
podpis rodzica (matki)/prawnego opiekuna                                                            podpis rodzica (ojca)/prawnego opiekuna 

 


