
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

zamieszkałego poza obwodem 

Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście 
 
 

Wypełniają rodzice / prawni opiekunowie   

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 

Nazwisko 
 

 

Pierwsze imię 
 

 

Drugie imię 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Numer PESEL            

Adres zamieszkania ucznia 
 

 

Adres zameldowania ucznia 
 

 

 
 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 
 

DANE 
MATKI/PRAWNEJ 

OPIEKUNKI 

OJCA/PRAWNEGO 

OPIEKUNA 

Nazwisko  

 

 

Pierwsze imię  

 

 

Drugie imię  

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

  

 

 

 

 



 

III. Kryteria i punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

L.p. KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

DOKUMNETY 

POTWIERDZAJĄCE 

KRYTERIUM  

  

1.  
Dziecko uczęszczało do oddziału   

przedszkolnego położonego w obwodzie 

danej szkoły   

  
 

 

2.   Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny we wskazanej szkole 

podstawowej  

  

  
  

3.  

Miejsce pracy rodziców (prawnych 

opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły 

lub istnieje uzasadniona potrzeba dowozu 

dziecka ze względu na miejsce pracy  

  
 

 

  
  

4.  

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców/opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki   

  
 

 

5.  Na wniosek właściwej instytucji zalecana jest 

zmiana środowiska lokalnego  
  

   

Liczba punktów …………. 
IV. Informacje dodatkowe 

 

1. Czy dziecko będzie potrzebowało opieki świetlicowej: 

a. przed zajęciami 700- 800   TAK / NIE* 

 

b. po zajęciach do godz. …………  TAK / NIE* 

 

2. Inne ważne wg rodzica informacje o dziecku (choroba, alergia, dieta itp.) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że dziecko było/ nie było* objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym  

 

w przedszkolu/szkole…………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola lub szkoły 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych 

dziecka przez administratora danych Szkoła Podstawowa im. gen J. Bema w Starym 

Mieście, ul. Szkolna 11, 62-571 Stare Miasto,  w celu rekrutacji. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

…………………………………………………………...……………………………………. 
data  i podpis rodziców (matki i ojca) lub opiekunów prawnych 



 

 

  

Do wniosku dołącza się dokumenty lub oświadczenia 

potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych 

w regulaminie rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. 

 

Wypełnia szkoła 

 

1.    Data przyjęcia wniosku ……………………………………………………….. 

2.    Dane osobowe dziecka są zgodne ze stanem faktycznym: 

a) na podstawie przedstawionego aktu urodzenia, 

b) na podstawie tylko ustnego oświadczenia rodzica. 

3. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły  

od dnia……………………………………………………………………….……………… 

4.  Komisja  rekrutacyjna zakwalifikowała w/w dziecko do świetlicy  

od  dnia ……………………………………………………………………………………... 

4. Komisja rekrutacyjna nie zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły  

z powodu ……………………………………………………………………………….….. 

 

 

Podpisy komisji rekrutacyjnej:      Podpis dyrektora szkoły: 

 

………………………………..     

……………………………….. 

……………………………….. 

 

* niepotrzebne skreślić 


