
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ1/POZA OBWODEM/  

   
Data przyjęcia wniosku:  

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

dzień     - miesiąc -  rok 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Śmignie  

Dane osobowe dziecka2  

Nazwisko     Imię/ imiona     

Data urodzenia     PESEL:                                     

Dane rodziców/opiekunów2  

Dane   matki/opiekunki*  ojca/opiekuna*  

Imię / imiona        

Nazwisko/ nazwiska        

Adres zameldowania ucznia i 

rodzica/prawnego opiekuna.3  
      

Adres zamieszkania ucznia i 

rodzica/prawnego opiekuna, jeśli 

jest inny niż adres zameldowania.  

      

Telefon kontaktowy, adres poczty 

elektronicznej4  

    

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.   
  

  

  
Śmigno,  dnia  ............................                                                                                                                                    
                                                                                           ………………………………………………            
                                                                                            Czytelny  podpis rodziców / opiekunów  

   

* niepotrzebne skreślić  

1 art. 133 ust.2 ustawy Prawo oświatowe.   

2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy  Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane obowiązkowe  

3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu.  

4 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane obowiązkowe.  

Do podania należy dołączyć:  

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej z przedszkola – do 30 IV roku szkolnego 

poprzedzającego przyjęcie dziecka do klasy I.  

Obowiązek informacyjny  

Powyższe dane osobowe wykorzystywane będą tylko do celów rekrutacji i spełniania obowiązku 

szkolnego. Będą przechowywane do 31 sierpnia kolejnego roku dla kandydatów nieprzyjętych i do 

zakończenia nauki dla kandydatów przyjętych.  



  
II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych5   

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  preferowanych6.  

1. Pierwszy wybór   

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

2. Drugi wybór     

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

3. Trzeci wybór   

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

III- Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły7  

L.p. 

1  

Kryterium 2  Wymagane 

dokumenty  

Potwierdzające 3  

Zgłoszenie kryterium 

do  
oceny Tak*) 4  

1.  Kandydat uczęszczał do przedszkola      

2.  Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w 

szkole (OP, SP lub Gim)  
    

3.  Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej 

sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną  
    

4.  Wielodzietność rodziny kandydata      

5.  Rodzice kandydata pracują lub studiują (uczą się) w 

systemie stacjonarnym  
    

6,  Niepełnosprawność kandydata      

7.  Niepełnosprawność w rodzinie kandydata (dotyczy 

rodziców lub rodzeństwa)  
    

8.  Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica      

9.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą      

*) 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.  

Do wniosku dołączam dokumenty8 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 do której wniosek został złożony.   
5 Zgodnie z art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony 

do nie więcej niż trzech szkół.   
6Zgodnie z art.20 t 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.  
7 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.   
8 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.   

  


