
…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica kandydata 

 

…………………………………………….……………… 

 

……………………………………………………………. 

 Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

 

                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej 

                                                                                           im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

im. bł. ks. J. Kowalskiego w Siedliskach na rok szkolny ………………….. 

(dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły) 

 
I. Dane osobowe kandydata 

Nazwisko kandydata  

Pierwsze imię kandydata  

Drugie imię kandydata  

Data urodzenia kandydata  

Miejsce urodzenia kandydata  

Pesel kandydata/w przypadku braku nr pesel 

seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

 

II.  Dane osobowe rodziców 

DANE MATKI 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania - oświadczenie  

Nr telefonu  

E-mail  

DANE OJCA 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania - oświadczenie  

Nr telefonu  

E-mail  

 

DEKLARACJA 

Nauka religii   

TAK                                    NIE                   
       



 
 

III.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych uchwałą Nr XLIX/247/2018 Rady Gminy Lubenia \ 
 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu    
 rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubenia  
 oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

*) Jeżeli chcesz, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej       

        tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenia potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

 

 

Lp KRYTERIUM OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE KRYTERIUM 

ZGŁOSZENIE 

KRYTERIUM  

       DO OCENY 

TAK*) 

1 2 3 4 

1. Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza do tej szkoły 

lub oddziału 

przedszkolnego. 

Należy złożyć „Oświadczenie o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do tej samej placówki”. 

 

 

Wzór oświadczenia w załączniku NR 1 do wniosku 

 

2. Kandydat uczęszczał do 

oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej  

w Siedliskach. 

Należy złożyć „Oświadczenie o uczęszczaniu 

kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Siedliskach”. 

 

3. Kandydat, którego oboje 

rodzice/rodzic samotnie 

wychowujący/prawni 

opiekunowie pracują, uczą 

się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

Należy złożyć „Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w 

systemie dziennym, prowadzeniu działalności 

gospodarczej albo gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

Wzór oświadczenia w załączniku NR 2 do wniosku 

 

 
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 dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Szkoła Podstawowa  

im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy:  
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne 

ze 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 
Załącznik NR 1 do wniosku  

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 
 

 

……………………………………….  
Imię i Nazwisko Rodzica 

 

………………………………….……  
numer i seria dokumentu tożsamości 

 

………………………………………. 

wydanego przez 
 
 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki 
 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 
 

 

……………………………………………………….  
Imię i Nazwisko kandydata 

 

      posiada następujące rodzeństwo (brat lub siostra mieszkająca wspólnie z kandydatem): 
 

 

1)  ……………………………………………….. , która/y uczęszcza do szkoły, do której 
imię i nazwisko brata/siostry 

 

      składany jest wniosek - ………………………………………………………………  
nazwa i adres szkoły 

 

2) ………………………………………………... , która/y uczęszcza do szkoły, do której 
imię i nazwisko brata/siostry 

 

       składany jest wniosek - ………………………………………………………………  
nazwa i adres szkoły 

 

3)  ……………………………………………….. , która/y uczęszcza do szkoły, do której 
imię i nazwisko brata/siostry 

 

        składany jest wniosek - ………………………………………………………………  
nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Data                                                                         Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                               



 

 

Załącznik NR 2 do wniosku  
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

……………………………………….  
Imię i Nazwisko Rodzica 

 

……………………………………….  
numer i seria dokumentu tożsamości 

 

………………………………………. 

wydanego przez 
 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, 

prowadzeniu działalności gospodarczej albo gospodarstwa 

 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:  
 
 
 
Jestem zatrudniony 
 

TAK                                      NIE 

 
Pobieram naukę w systemie dziennym 
 

TAK                                      NIE 

 
Prowadzę działalność gospodarczą 
 

TAK                                      NIE 

 
Prowadzę gospodarstwo rolne 
 

TAK                                      NIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
data 

 
 
 
 
 
 
 
……………….…………………………………  
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Siedliska, dnia …………………. 
 
 
 
 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej 
 

 

Oświadczam, że moje dziecko: 
 
Imię i nazwisko……………............................................................................………..……… 

 

Data urodzenia……………………………………………………………………….……….. 
 
Adres zamieszkania…..……..………...............................................................……………… 
 
będzie uczęszczało od 01.09 …………..…….r. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

 

im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    …….…..………………..…………..…………………… 

                                                                                                                    Czytelne podpisy rodziców 

 
 

 

 


