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....................................................................... 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

- rodzica (opiekuna) kandydata 

....................................................................... 

....................................................................... 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich 

78-123 Siemyśl, ul. Szkolna 10 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2 

 

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 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 

Adres zamieszkania 

Rodziców (opiekunów) i kandydata3 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   
Numer domu (i) 

mieszkania 
 

6. 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

(opiekunów) 

kandydata 

(o ile je posiadają) 

Matki 

(opiekunki) 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

 

II. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia 

lekarskie, art.) 

tak             nie  

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych Uchwałą nr 150/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z 

dnia 28 marca 2017 r. 
 

L.p. Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak*) 

1 2 3 4 

1 Rodzeństwo uczęszcza do danej 

szkoły 

Potwierdzenie wydane przez dyrektora szkoły wydane na 

podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły 

 

2 Rodzice lub rodzic wskazali Oświadczenie rodziców/rodzica  



Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu 

ul. Szkolna 10, 78-123 Siemyśl 
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/wskazał Gminę Siemyśl jako 

miejsce zamieszkania 
3 Rodzice lub rodzic pracują 

/pracuje lub prowadzą/prowadzi 

działalność gospodarczą w 

obwodzie szkoły 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o 

wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego 

 

*) Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium napisz 

TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie 

....................... 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym.4  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

..................................... .................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy -  

rodzica (opiekuna) kandydata  

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 którego wniosek został złożony. 

Załączniki: 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

4. ............................... 

 

 

________ 
1 Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148) - kandydaci 

zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148), postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica 

kandydata. 
2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy prawo oświatowe wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w 

punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, 

natomiast dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą być potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami 

(opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.), miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
4 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2019, poz. 1950) - "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". 

 


