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WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGŁOBNIU  2018 

………………………………………………………… 

                                       (Miejscowość i data) 

        

  Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu 

 

WNIOSEK
1
 

o przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Zgłobniu . 

 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców
2
:  

 

Imię _____________________________________________________________________  

 

Nazwisko___________________________________________________________________  

 

Data urodzenia _______________________  

 

PESEL  

___________________________________________________________________________  

 Imiona i nazwisko matki/prawnej opiekunki  

___________________________________________________________________________  

Imiona i nazwisko ojca/prawnego opiekuna   

II. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka (prawnych opiekunów) i dziecka 

_____-__________ __________________________________________________________  

 kod pocztowy   poczta     miejscowość 

_______________________________________________ _____________ /_____________  

 ulica nr domu/ nr mieszkania  

 

_______________________ _______________________ _______________________  

tel. kontaktowy do matki / tel. kontaktowy do ojca  

 

 _______________________ _______________________ _______________________ 

adres poczty elektronicznej do matki / adres poczty elektronicznej do ojca  

                                                           
1
 Zgodnie z Art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek 

rodzica kandydata. 
2
 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 
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III. Wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych 

Miejsce  Nazwa publicznych szkół 

1.  

2.  

3.  

IV. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
3
: 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

dziecka lub rodzeństwa dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

V. Kryteria dodatkowe określone przez dyrektora w porozumieniu z organem 

prowadzącym - punktacja .  

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie 

L.p. Kryterium dodatkowe  Punkty Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów 

1.  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza  
i będzie uczęszczać  
w następnym roku szkolnym  
do wybranej szkoły. 

5 Oświadczenie rodziców 

2. 
Miejsce pracy rodziców kandydata 

znajduje się w obwodzie szkoły. 
3 Oświadczenie rodziców 

3. 

Kandydat uczęszczał do 
publicznego przedszkola lub 
niepublicznego punktu 
przedszkolnego 
zlokalizowanego 
w wybranej szkole. 

3 Oświadczenie rodziców 

4. 

W obwodzie wybranej szkoły 
zamieszkują krewni kandydata 
wspierający rodziców/prawnych 
opiekunów w zapewnieniu mu 
należytej opieki. 

2 Oświadczenie rodziców 

 

      ……………………………………………………….. 
       czytelny podpis osoby składającej wniosek 

                                                           
3
 Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych wymienionych w punkcie 2, 3 i 4 oraz  

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów organu prowadzącego w punkcie 1,3 i 4 niniejszego 

wniosku  zgodnie z Art. 20t ust. 3 ustawy o systemie oświaty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego  

odpisu lub wyciągu z dokumentu. 


