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Dyrektor
Zespółu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Świdniku
ul. Wojska Polskiego 27
21-040 Świdnik

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ1
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców2

TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB CZYTELNIE LITERAMI DRUKOWANYMI

1.

Nazwisko

2.

Imię / Imiona

3.

Miejsce
urodzenia

Data urodzenia
(rok-miesiąc-dzień)

5.

PESEL 3

6.

Adres zamieszkania
kandydata

7.

Adres zameldowania
(wypełnić

w
zameldowania
zamieszkania)

8.

9.

10.

II.

przypadku,
różni
się

kiedy adres
od
adresu

Imię/Imiona i Nazwiska
rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata

Matki

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców/ prawnych
opiekunów kandydata

Matki

Ojca

Ojca

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych4

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 preferowanych.5

1. Pierwszy wybór:……………………………………………………………………………………………………..…………………………
nazwa i adres szkoły

2. Drugi wybór:…………………………………………………………………………………………………………..…………………………
nazwa i adres szkoły

3. Trzeci wybór:…………………………………………………………………………………………………….....……………………………
nazwa i adres szkoły
Zgodnie z Art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-9 tabeli, natomiast dane w punkcie 10 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-9 należy podać
obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 10, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3 W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4 Zgodnie z Art. 156 ust. 1 w ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolny).
5 Zgodnie z Art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
1
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III.

Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów określonych w Uchwale Nr
XXXVI/354/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r.

Wypełniają rodzice /opiekunowie prawni, którzy spełniają i chcą skorzystać z poniższych kryteriów, wstawiając
znak X przy spełnionym kryterium.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kryterium
Realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo
kandydata w szkole, do której składa wniosek.
Uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
Szkoła została wskazana na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata,
jako najbardziej preferowana.

Znak X

Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka),
wspierających rodziców/opiekunów prawnych w realizacji potrzeb dziecka,
szczególnie w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych.
Położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkiwania kandydata
lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych.
Wielodzietność rodziny kandydata2)
Niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców
kandydata, rodzeństwa kandydata)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga!
1. W przypadku zaznaczenia kryteriów nr 4, 5 lub 6 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają dodatkowe oświadczenie.
2. W przypadku zaznaczenia kryterium nr 7 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają dodatkowo kopię orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948).
3. W przypadku zaznaczenia kryterium nr 8 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają kopię dokumentu potwierdzającego
objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 1583, 1860).

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie: …………….….........

........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

.......................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Pouczenie:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Świdniku.
2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym6.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

1.

.......................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) - 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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…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / opiekuna prawnego kandydata

…………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji

…………………………………………………………………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie
Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia7
oświadczam, że spełniam następujące kryteria określone w Uchwale Nr 2/WOSS/ projekt/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r.:
Kryterium nr 4

□ W obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku właściwym
ze względu na adres zamieszkania kandydata …………………………………………………...……..………….………
/imię i nazwisko kandydata/

zamieszkują krewni …………………………………………………………………………………………….……...………………
/podać stopień pokrewieństwa/

wspierający rodziców/opiekunów prawnych* w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie
w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych.
Kryterium nr 5

□ ……………………………….…………………..….………… mieszka w odległości do 3 km od szkoły, do której
/imię i nazwisko kandydata/

ubiega się o przyjęcie lub rodzic/rodzice/opiekunowie prawni* kandydata są zatrudnieni
w odległości do 3 km od szkoły*
Kryterium nr 6

□ ………………………………………….………………….………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

8

/ imię i nazwisko kandydata/

Uwaga!
Należy zaznaczyć znak X przy wybranym kryterium/kryteriach, z którego/których zamierzają
skorzystać rodzice /prawni opiekunowie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Świdnik, dnia…………………..…..

7Zgodnie

…………….………………………………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) - 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.
8 Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ust. 42 ustawy Prawo oświatowe).

*niepotrzebne skreślić

