
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

na rok szkolny 2018/2019 1 

Wypełnione  wniosek  należy złożyć w terminie do 30.03.2018 r. w sekretariacie szkoły 
wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego wyboru

Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

WYBRANE SZKOŁY WG PREFERENCJI 
 (Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy

i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

Lp. Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły

1. pierwszego wyboru

2. drugiego wyboru

3. trzeciego wyboru

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:

Imię/ imiona i nazwisko kandydata

Data urodzenia

Numer PESEL kandydata 
(w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsa-
mość)

Adres zamieszkania 2

2. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH  DZIECKA):

Matka
(opiekun prawny)

Ojciec
(opiekun prawny)

Imię/ imiona i nazwisko 

Adres zamieszkania 2

Adres poczty elektronicznej 
(o ile je posiadają)

Numer telefonu kontaktowego
(o ile je posiadają)

1  Zgodnie z art. 133 ust. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej , mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi  miejscami., 

2  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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3. KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY   

(jeżeli  Komisja Rekrutacyjna  ma wziąć  pod uwagę  spełnianie  danego  kryterium,  w ostatniej  kolumnie  danego
kryterium  proszę  wpisać  TAK i dołączyć  do  wniosku  wymagany  dokument  potwierdzający  spełnianie  tego
kryterium)

Lp. Kryterium
Wymagane dokumenty

 potwierdzające spełnianie 
kryterium

Zgłoszenie 
kryterium

do oceny  - TAK

1.

Rodzeństwo   kandydata w roku szkol-
nym, na który prowadzona jest rekruta-
cja, uczęszcza do 
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie.

potwierdzenie dyrektora szkoły na 
podstawie dokumentacji szkoły

2.
Kandydat,  który  uczęszczał  do
przedszkola mającego swoją siedzi-
bę na terenie Gminy Kleszczów  

zaświadczenie  dyrektora  przedszkola

3.
Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie rodzica o wielodzietności 

rodziny, w której wychowuje się 
kandydat

4.
Miejsce pracy co  najmniej jednego
z  rodziców  znajduje  się  na  terenie
Gminy Kleszczów

zaświadczenie od pracodawcy o 
zatrudnieniu rodzica kandydata

5.

Na  terenie  Gminy  Kleszczów  za-
mieszkują  krewni  kandydata,  w
szczególności   babcia,  dziadek
wspierający  rodziców w zapewnie-
niu mu należytej opieki

oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w 
obwodzie szkoły krewnych kandydata  
wspierających rodziców w zapewnianiu 
mu należytej opieki

Do  wniosku  dołączam  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryteriów  wymienionych  w punktach:
………………………………………….

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

stanem faktycznym 3. 

Informacja o   administratorze danych osobowych
1. Dane  osobowe  zawarte  w niniejszym  wniosku  i załącznikach  do  wniosku  będą

wykorzystywane  wyłącznie  dla  potrzeb  związanych  z postępowaniem  rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy Prawo oświatowe . 

3   Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks  karny (Dz. U.  Nr 88,  poz. 553 z późn.  zm.) – „Kto,  składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje  nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do 8 lat”.
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2. Administratorem  danych  osobowych  zawartych  w zgłoszeniu  jest  Szkoła  Podstawowa  im.
J. Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97 – 410 Kleszczów, do której zgłoszenie zostało  
złożone. 
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

.................................................
                                                                                                                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy 
                                                                                                                                                                                            rodzica (opiekuna) kandydata) 

.......................................... 
                      (data)

Załączniki:
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
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