
……………………………………………                  
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

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

…………………………………………… 
 

    Dyrektor 
         ……………………………………………………… 
               Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

      ……………………………………………………… 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy PIERWSZEJ 
w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach  

 
I.  Dane osobowe kandydata i rodziców: 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku 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 kandydata  
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata - o ile je posiadają 
 

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 

I-  Informacja o spełnianiu kryteriów określonych i załącznikach do wniosku 
potwierdzających ich spełnianie 

 
*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK 
i zgodnie z instrukcją w kolumnie drugiej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 
 

L.p. 
 
1 

                  Kryterium 
 
2 

Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny  
Tak*) 

3 

Liczba 
punkt. 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której prowadzona jest 
rekrutacja lub do przedszkola mieszczącego się w obwodzie tej szkoły podstawowej i jednocześnie 
oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą w miejscowości 
mieszczącej się w obwodzie publicznej szkoły podstawowej (oświadczenie) 

 

20 

2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której prowadzona jest 
rekrutacja lub do przedszkola mieszczącego się w obwodzie tej szkoły podstawowej 

 
15 

3. Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie)  15 

4. Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej,  
do której prowadzona jest rekrutacja 

 
10 

5. Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi 
działalność gospodarczą w miejscowości mieszczącej się w obwodzie publicznej szkoły podstawowej 
(oświadczenie) 

 
5 

6. W obwodzie publicznej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w 
zapewnieniu mu należytej opieki 

 
2 



Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........ 
II.  Spełnienie warunków umożliwiaj ących naukę w klasie I: 

 
1. Moje dziecko w roku szkolnym ……………………………. ma siedem lat i podlega obowiązkowi 

szkolnemu. 

2. Moje dziecko w roku szkolnym ……………………………. ma sześć lat i ma prawo do nauki w klasie 

pierwszej, bo korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym 

ma rozpocząć naukę w szkole. 

3. Moje dziecko w roku szkolnym ……………………………. ma sześć lat i ma prawo do nauki w klasie 

pierwszej, bo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole. 

 
Załączam odpowiednie dokumenty potwierdzające zapis w punkcie: ………. 
 
 
 
 
 
 
 

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

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie             
Art. 130 ust.1 ustawy prawo oświatowe 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach. 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. 

2. 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  
 
 

 


