
……………………………………………………………………  
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 
……………………………………………………………………  
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 
…………………………………………………………………… 

 
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1 im Księdza Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia                      
w Tokarni  

 
WNIOSEK  

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 
 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

                 

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  Matki    
kandydata 

              

 Ojca 
            

             
      

       

    Kod pocztowy  
     

5. Adres miejsca zamieszkania Miejscowość  

rodziców i kandydata
2 

Ulica 
       

  
    Numer domu/numer  

    mieszkania  

6. 

 Adres miejsca zameldowania 

rodziców i kandydata
2                 

(wypełnić jeżeli adres zameldowania jest 
inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Kod pocztowy  

 Miejscowość   

Ulica  

  Numer domu/numer 
mieszkania  

    
Matki 

Telefon do kontaktu        
 

Adres poczty elektronicznej 

              

7. 
Adres poczty elektronicznej 

       

  

i numery telefonów rodziców 
               

               

 kandydata o ile je posiadają 
Ojca 

Telefon do kontaktu  
                 

   

Adres poczty elektronicznej 
       

     
                  

 
II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 

podstawowych.  
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 preferowanych2 

1. Pierwszy wybór: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 

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

3. Trzeci wybór: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2 Zgodnie z art. 156 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może 
być złożony do nie więcej niż trzech szkół i winien zawierać wskazanie kolejnych wybranych szkół               
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący (poniższą tabelę 
wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 

   
Liczba 

 Adnotacje 
Lp.  Kryterium TAK/NIE komisji  punktów     

rekrutacyjnej      

1. 
     Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny                
     w tej szkole 10 pkt.   

   

    

2.  
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej lub do przedszkola, 
znajdującego się w obwodzie szkoły 

8 pkt. 
  

   

    

3.        
Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych 
kandydata znajduje się w obwodzie szkoły  3 pkt.   

   

    

4. 
     Odległość do szkoły jest krótsza od odległości do           
      szkoły obwodowej 

3 pkt. 
  

      

  Łączna liczba punktów    
      

 

 Do wniosku dołączam oświadczenie potwierdzające spełnianie lub niespełnianie wymienionych 
kryteriów. 

 

Pouczenie  
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.  
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 

dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony. 
 

Oświadczenia wnioskodawcy  
1.  Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                                       

 z aktualnym stanem faktycznym.3 
2.  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
3. 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 - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910) 

 
 
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 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.

 



 
……………………………………………………..………………………… 

imię/imiona i nazwisko – rodzica/ów kandydata 
 
………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 
 
………………………………………………………..……………………… 
numer/y i seria dokumentu tożsamości rodzica/ów 
 
………………………………………………………..……………………… 
 
 
 
 

 

O ś w i a d c z e n i e  
 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 

oświadczam, że: 
 

 

1. Rodzeństwo kandydata spełnia/nie spełnia obowiązek szkolny w tej szkole. 
 
2. Kandydat uczęszczał /nie uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub do przedszkola, znajdującego się w obwodzie szkoły.  
 
3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje/nie znajduje 
     się w obwodzie szkoły. 
  
4. Odległość do szkoły jest krótsza/nie jest krótsza od odległości do szkoły obwodowej. 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 
………………………………… 

 
 
 

 
…………………………………………………….………… 

Data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 
spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karne j za 
składanie fałszywych zeznań. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 



DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dziecko będzie korzystać ze: (wstaw znak X) świetlicy □ obiadu □ 
     

 
Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły i świetlicy lub mogą 
upoważnić do tego inną osobę pełnoletnią.  

 
   Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły(dotyczy dzieci które nie ukończyły 7 lat):  

 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

  

  

  

   

   Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka                             

od chwili odebrania go ze szkoły przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę.   

     

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                          ……………………………………………………. 
                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica  

 

Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania 
decyzji 

(wstaw znak X) TAK □       NIE □ 
  w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka    
    

 

  Dodatkowe informacje o dziecku/rodzinie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie dziecka                       

  w szkole (np. stan zdrowia, indywidualne potrzeby/ograniczenia, potrzeby specjalne itp.) 

  

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

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

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

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

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

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

 

  Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się dziecka w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku       

  szkolnego i nieusprawiedliwienie w ww. terminie przyczyny nieobecności spowoduje skreślenie z listy    

  przyjętych do placówki dzieci na dany rok szkolny. 

 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 

Przestrzegania postanowień statutu szkoły.  
Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej danych.  
Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

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


