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……………………….………………. 

……………………….………………. 

………………………..………………. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – rodzica, adres zamieszkania 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

……………………...……………………. 

w ………………..…………. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Dane osobowe dziecka i rodziców 

1. Imię i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka  

w przypadku braku PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i nazwiska rodziców Matki  

Ojca   

5. Adres miejsca zamieszkania dziecka Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców, 
jeżeli jest inny niż dziecka 

Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

7. Dane kontaktowe Telefon pierwszego kontaktu  

Matki  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

2. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej szkoły 

podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. 

a) Pierwszy wybór: 

………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Szkoły Podstawowej 

 

………………………………………………………………………………………….. 
Adres Szkoły Podstawowej 
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b) Drugi wybór: 

………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Szkoły Podstawowej 

 

………………………………………………………………………………………….. 
Adres Szkoły Podstawowej 

c) Trzeci wybór: 

………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Szkoły Podstawowej 

 

………………………………………………………………………………………….. 
Adres Szkoły Podstawowej 

 

3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej  

w Niemodlinie i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

*) Jeżeli chcą Państwo by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,  proszę zaznaczyć X w odpowiedniej 

rubryce i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 
TAK NIE 

1. 
Miejsce pracy lub prowadzenia działalności 

gospodarczej przynajmniej jednego z rodziców 
znajduje się w obwodzie szkoły lub szkoła 

znajduje się na trasie dojazdu rodzica do pracy lub 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej    

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub 

oświadczenie o prowadzeniu przez rodzica/rodziców 

działalności gospodarczej 

  

2. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły 

i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku 
szkolnym, którego dotyczy postępowanie 

rekrutacyjne 

-   

3. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola 

położonego w obwodzie szkoły   
oświadczenie z przedszkola o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do przedszkola położonego w obwodzie 

szkoły 

   

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie spełnienie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane oświadczeniami lub 

zaświadczeniami. 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe oświadczenia 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 fałszywego oświadczenia.” 

 
Wyrażamy zgodę na: 

Przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyjęcie w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie 

ze Statutem Szkoły i prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej oraz do nawiązania szybkiego kontaktu 

z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).  

Zostaliśmy poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 

 

 

Pouczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 
 
…………………………………….    ………………………………………. 
            (matki/prawnej opiekunki)                                   (ojca/prawnego opiekuna) 
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO KLASY I 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

z dnia ………………………….. 

Dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I TAK NIE 

 
Nie zostało zakwalifikowane z powodu : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Podpisy członków Komisji: 
 
1. Przewodniczący:                   …………………………………..… 

2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: …………………………………..… 

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: …………………………………..… 


