
       

 

Dyrektor 

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

                                                  Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek 

 …………………………………….………………………. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych2 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

1. imię/imiona i nazwisko 

kandydata 

 

2. data urodzenia kandydata  
 

3. PESEL kandydata  

w przypadku braku numeru 

PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość  

           
 

4. imię/imiona i nazwiska 

rodziców kandydata 
matki  
ojca  

5. adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata3 

kod pocztowy  
miejscowość  
ulica  
numer domu/ 

numer 

mieszkania 

 

6. adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata- o ile posiadają 

matki telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 

 

ojca telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 

 

 

 

 

 

 



 

II-Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół4 

Jeżeli wnioskodawca skorzystała z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 

niż jednej publicznej szkoły podstawowej proszę wypełnić w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanego wyboru5 

1. Pierwszy wybór 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły 

2. Dugi wybór 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły 

3. Trzeci wybór 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów lokalnych określonych w Uchwale                                 

Nr 210/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

(we właściwej rubryce tak/nie przy odpowiednim kryterium wstaw x) 

 

Liczbę punktów uzupełnia komisja rekrutacyjna 

 

Lp. Kryterium tak nie l. 

punktów 

1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tej szkoły/ 

zespołu szkół  

   

2. wielodzietność rodziny kandydata*    

3. kandydat objęty kształceniem specjalnym**     

4. niepełnosprawność w rodzinie kandydata***    

razem l. punktów  

 

       Za spełnienie każdego kryterium kandydat może uzyskać po 4 pkt. 

 
 

 

 

 

 



 

Pouczenie 

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

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem kandydatów do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze. zm). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły 

podstawowej do której wniosek został złożony. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.6 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem w sprawie przyjęcia 

kandydata do szkoły podstawowej zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2015 r., 

poz. 2135 ze  zm.). 

 

 

 

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

               Data                                            Czytelne podpisy wnioskodawcy- rodzica kandydata 

 

Objaśnienia: 

*Za wielodzietną uważa się rodzinę z co najmniej trojgiem dzieci, 

** Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium uważa się orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, 

*** Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

1Zgodnie z art.20a ust.4 ustawy o systemie oświaty postepowanie rekrutacyjne jest 

prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2Zgodnie z art. 20t ust.1 Ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 

1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice 

posiadają. To oznacza, ze dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie 



danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania 

opieki nad dzieckiem. 
3Zgodnie z art. 20c ust.1.ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na ternie danej 

gminy oraz zgodnie z art.25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4Zgodnie z art. 20 za ust.1 ustawy o systemie oświaty, 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 przedszkolne). 
5Zgodnie z art. 20 t. ust.1 pkt.5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie 

kolejnych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

lub innych formach wychowania przedszkolnego w porządku od najmniej preferowanych. To 

oznacza, ze wnioskodawca jest zobowiązany taka informacje podać. 
6Zgodnie z art. 20t ust.6 ustawy o systemie oświaty, 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. 


