
 

 
 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Janusza Kusocińskiego 

w Świdniku 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 
w roku szkolnym 2018/19 

 
I- Dane osobowe kandydata i rodziców1 

 
Należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym 

1. 
Imię/Imiona i nazwisko 

kandydata  

 

2. Data urodzenia kandydata  

3. 
Adres zamieszkania 

kandydata
2
 

 

4. PESEL kandydata  

 W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

5. 

Imię/Imiona i nazwiska 

rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

 

6. 

Adres miejsca 

zamieszkania  

rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

7. 

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  

 
 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych3  
Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły 
podstawowej, zobowiązany jest wpisać adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

1. Pierwszy wybór 
Nazwa szkoły, adres 

2. Drugi wybór 
Nazwa szkoły, adres 

3. Trzeci wybór 
Nazwa szkoły, adres 

 
 
 

                                                 
1 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli,  natomiast dane w punkcie 7 podaje się,  jeśli  takie środki  
komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 7, nie jest obowiązkowe, 
ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
3 Zgodnie z  art. 156 ust. 1 w ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie 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. 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Miasta Świdnik 
 

Wypełniają rodzice/prawni opiekunowie, którzy spełniają poniższe kryteria i chcą z nich skorzystać. Należy 
wstawić znak  x  przy spełnianym kryterium. 

Lp. Kryterium Znak x 
1.  Realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata w 

szkole, do której składa wniosek. 
 

2.  Uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej,  
o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 

 

3.  Szkoła została wskazana na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata, jako 
najbardziej preferowana. 

 

4.  Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka), 
wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie potrzeby 
bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych. 

 

5.  Położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkiwania kandydata lub 
miejsca pracy jednego z rodziców. 

 

6.  Wielodzietność rodziny kandydata4  

7.  Niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców kandydata, 
rodzeństwa kandydata) 

 

8.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Uwaga!  
1. W przypadku zaznaczenia kryteriów nr 4, 5 lub 6 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają dodatkowe 

oświadczenie.  
2. W przypadku zaznaczenia kryterium nr 7 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają dodatkowo kopię orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2046). 

3. W przypadku zaznaczenia kryterium nr 8 rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają kopię dokumentu 
potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697). 

Do wniosku dołączam oświadczenie/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych  

w punkcie/punktach nr: ……………………….. . oraz następujące dokumenty: 1………………………….………………………..…….…., 

2………………………………………………………….…………….…………3………………………………………………………………………………...……. 

Pouczenie: 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. 

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  oraz ich poprawiania. 

Oświadczenia wnioskodawcy:  

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - oświadczam, że podane we wniosku oraz 
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym5.  

 

Świdnik ………………………………………                          

 

 

matki………………………………………………………………. 

 

ojca……………………………………………………….… 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 

                                                 
4 Zgodnie z  art. 4 ust. 42 ustawy Prawo oświatowe przez wielodzietność rodziny należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
5 Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)  - 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 od 6 miesięcy do lat 8. 


