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                                                                                                                   Załącznik nr 6 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA/ UCZENNICY SPOZA OBWODU  

DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Proszę czytelnie wypełnić drukowanymi literami. 

1. Dane ucznia/uczennicy: 

 

                                      

 pierwsze imię    drugie imię   nazwisko 

 

                                       

dzień   miesiąc rok  miejsce urodzenia    numer ewidencyjny PESEL 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

kod pocztowy    miejscowość 

 

                            

   ulica       nr domu    nr mieszkania 
 

Adres zameldowania dziecka: 
 

  
- 

                          

kod pocztowy    miejscowość 

   ulica       nr domu    nr mieszkania 

 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy: 
 

  imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna 

 

  
- 

                          

  adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna 
 

  imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

 

  
- 

                          

  adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 
 

  
- 

                          

                            

                           

                           



3. Kontakt: 

 

4.  Edukacja przedszkolna 

 
Nazwa placówki , w której dziecko  

realizowała roczne przygotowanie  

przedszkolne 

 

 

 

 

5.  Szkoła właściwa dla miejsca zameldowania 

 

Nazwa placówki : 

 

 

 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. oświadczamy, że podane wyżej dane są 

zgodne z tanem faktycznym. 
 

Data wypełnienia i podpis rodzica/prawnego opiekuna ................................................................ 

 

6.  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 

 
Korzystając z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, 

informuję o złożeniu dokumentów do następujących szkół. 

 

 
1. Pierwszy wybór 

......................................................................................................................................................................................... 
nazwa szkoły – miejscowość 

2. Drugi wybór 

......................................................................................................................................................................................... 
nazwa szkoły – miejscowość 

 

 

7. Informacja o spełnianiu kryteriów , które będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. 

 

Zaznacz odpowiedni kwadrat stawiając znak:   X 

 

LP. Kryteria podstawowe TAK NIE UWAGIii 

1.  
Do wybranej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata. 

  
 

2.  
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów prawnych)  
kandydata lub krewnych wspierających rodziców  kandydata w 

zapewnieniu mu należytej opieki znajduje się w obwodzie szkoły  
  

 

3.  W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający 
rodziców ( opiekunów prawnych)  w zapewnieniu mu należytej opieki   

 

4.  
Rozliczanie się przez przynajmniej jednego rodzica ( opiekuna 

prawnego) kandydata z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie 
  

 

5.  Szkoła Podstawowa nr 10 wybrana jest położona bliżej  miejsca 

zamieszkania kandydata , niż szkoła rejonowa   
 

 

 

                                                
ii kolumna wypełniana przez Komisję Rekrutacyjną. 

Numer telefonu 

Do matki           Do ojca 
          



 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników z podstawowych  wyżej wymienionych  zastaną zastosowane 

kryteria dodatkowe. 

 

LP. Kryteria dodatkowe TAK NIE UWAGI2 

1.  Niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców / opiekunów 

prawnych kandydata. 
     

2.  
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata      

3.  
Wielodzietność rodziny dziecka.      

4.  
Objęcie dziecka pieczą zastępczą.      

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 Dokument  TAK NIE UWAGI3 

1.  
oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły,      

2.  

zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodzica(opiekuna  

prawnego) lub krewnych wspierających rodziców kandydata w 

zapewnieniu mu należytej opieki albo dokumenty potwierdzające 

prowadzenie przez nich działalności gospodarczej ( z adresem 

zakładu pracy) 

     

3.  
oświadczenie rodzica ( opiekuna)  dotyczące miejsca zamieszkania 
krewnego wspomagającego rodziców ( opiekunów prawnych ) w 

opiece nad dzieckiem  

   

4.  
elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie , a w przypadku wersji papierowej – 

pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy 

   

5.  oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego) dotyczące miejsca 

zamieszkania kandydata). 
   

6.  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata 4, 

   

7.  orzeczenie o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności 

rodzeństwa kandydata5 , 
   

8.  
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą6,    

9.  
oświadczenie o wielodzietności.    

 

Przy składaniu wniosku do szkoły należy przedstawić do wglądu oryginał aktu urodzenia 

dziecka. 
 

Dane uzupełniające: 
 

1.  
dane o macierzystej szkole obwodowej kandydata  

2.  dane przedszkola/szkoły, w której kandydat odbył 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                
2 kolumna wypełniana przez Komisję Rekrutacyjną 

 
3 kolumna wypełniana przez Komisje Rekrutacyjną. 
4 i 5Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn ia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.) 
 

 

6 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 
 



 
 

 

 

• Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad 

jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)  

         ........................................................ … 

        Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

• Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka (bez podpisu) z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej 
promującej placówkę. 

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

        Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

• Oświadczam, że nie mam ograniczonej ani nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej  

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

        Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 

 

………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………….. 
( data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


