
Wzór nr 2 

Data przyjęcia deklaracji …………… 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do klasy I 
 Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu na rok szkolny 2020/2021 

kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły 
 

~NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI~ (Wypełnia rodzic) 
 

KOLEJNOŚC WYBRANYCH SZKÓŁ OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 
(nazwa i adres placówki) 

1.  
2.  
3.  

 

DANE DZIECKA 
Imiona i nazwisko kandydata: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Obywatelstwo: PESEL dziecka (w przypadku braku nr PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość): 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA: 

Kraj:  Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA KANDYDATA: 

Kraj:  Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

Nazwa i adres szkoły obwodowej wg miejsca zameldowania:  
 

 

DANE RODZICÓW DZIECKA 
Imię i nazwisko matki kandydata: 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA: 

Kraj:  Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

Adres poczty elektronicznej: Numery telefonów kontaktowych: 

  

Imię i nazwisko ojca kandydata: 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA: 

Kraj:  Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

Adres poczty elektronicznej: Numery telefonów kontaktowych: 

 
 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA 6-LETNIEGO 

1. 
Dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 
w ……………………………………………………………………………….…….………… 

□TAK □NIE 
 

2. 
Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej. 

□TAK □NIE 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego jeśli się odbywało w innej placówce niż Przedszkole 

Samorządowe w Sikorzu. 
2. Opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ (Uchwała Nr XXI/160/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 13 kwietnia 2017r.) 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „x”) 

1. 
Realizacja przez kandydata rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego  
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły.  

10 pkt.  

2. Kontynuacja nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w wybranej szkole. 7 pkt.  

3. 
Miejsce pracy jednego z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata jest położone  
w miejscowości, w której jest szkoła.  

5 pkt.  

4. 
W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców 
w zapewnieniu mu należytej opieki. 

3 pkt.  

 

1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ww. kryteriów są oświadczenia rodziców dołączone do wniosku.  
2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia na nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU 

1. Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej?                                     □TAK □NIE 

2. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?                                      □TAK □NIE 

3. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności? □TAK □NIE 
Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1148 z póżn. zm).  

2. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem 
wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Przysługuje państwu prawo 
do: Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką 
ochrony danych osobowych prowadzoną przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

Oświadczenia wnioskodawcy 
 

Wyrażamy zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub 
pielęgniarkę szkolną. 

□TAK □NIE 
 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w 
ramach programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

□TAK □NIE 

Oświadczamy, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym  
i niezwłocznie powiadomimy dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji.  

 
……………………………..      ………………………………………………………... 
(miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica) 
 

Do wniosku proszę dołączyć: akt urodzenia dziecka (do wglądu) 

Dokumenty dodatkowe należy przedłożyć tylko wówczas, jeśli dotyczą dziecka i rodziny dziecka: 
1. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca dziecka, 
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dotyczące dziecka, 
4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 



6. zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w innej placówce niż Przedszkole Samorządowe w Sikorzu.  

 

Załącznik 1 do „Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu na rok 

szkolny 2020/2021 kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły.” 

 

 
………………………………………… 

data, miejscowość 
………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że 

 

kandydat do klasy I realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły;  

 

rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w kolejnym roku szkolnym w danej szkole; 

 

miejsce pracy jednego z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata jest położone  

w miejscowości, w której jest szkoła;  

 

w obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców  

w zapewnieniu mu należytej opieki. 

 

 

 

 

„Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

 

 

 

 

………………………………. 

czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

właściwe zaznaczyć „X” lub „V” 


