
 

........................................... 
                                                   (miejscowość, data) 

 

Pan/Pani 

       Małgorzata Pieczyńska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu 

Wniosek 

Proszę o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2023/2024 

mojego (mojej) /syna(córki) (niepotrzebne skreślić) 

 

............................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

 

 urodzonego(nej) w dniu …................................... w 

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

(data)                                                                      (miejscowość) 

Nr PESEL
*
:..........................., zamieszkałego(łej) w  ........................................................................  

(adres) 

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

Dane rodziców 

Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna (niepotrzebne skreślić) 

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

Adres zamieszkania........................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej ............................................................................................................ 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna(niepotrzebne skreślić) 

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

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej............................................................................................................... 

Numer telefonu ................................................................................................................................. 

Kolejność wybranych przez Pana/Panią publicznych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych:(Można wskazać nie więcej niż trzy szkoły; w przypadku składania wniosków do różnych szkół należy 

podawać taką samą kolejność!) 

□    w pierwszej kolejności: ………………………………………………………………… 
              (nazwa szkoły, nr, miejscowość) 

□    w drugiej kolejności:……………………………………………………………………. 
              (nazwa szkoły, nr, miejscowość) 

□    w trzeciej kolejności:…………………………………………………………………… 
                                                                                  (nazwa szkoły, nr, miejscowość) 

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

   (podpisy rodziców) 

Uwaga: 



* w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

Podstawa prawna: art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z  2020 r. poz. 910 ze zm.) 

CZĘŚC II 

INFORMACJE DOTYCZACE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH 

REKRUTACYJNYCH 
W kolumnie 3 potwierdzić znakiem „X” – jeśli spełnia się kryterium brane pod uwagę na kolejnych etapach 

postepowania rekrutacyjnego.  

PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Lp. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA KOMISJA 

 KRYTERIUM 

 
POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA KRYTERIUM 

(wstawiony znak „X’ w kol.3.) 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU, 

POTWIERDZAJĄCEGO 

 SPEŁNIENIE                              PRZYZNANE  

KRYTERIUM                        PUNKTY 

                                               (spełnienie jednego z kryteriów  5 punkt) 

1 2 3 4 5 

A. KRYTERIA USTAWOWE (pierwszy etap): Kryteria równorzędne 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata 

(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

  Oświadczenie wnioskodawcy (zał. nr 1) 

 o wielodzietności rodziny dziecka 

 

2.  Niepełnosprawność kandydata   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność (o ile 

takie wystawiono) 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 

3.  Niepełnosprawność obojga 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 Orzeczenie  równoważne 

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016r.  poz.2046 i 1948) 

 

4.  Niepełnosprawność jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

  

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność 

(o ile takie wystawiono) 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

(wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba ,że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem) 

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację 

 Akt zgonu 

 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 

(zał. nr 2) 

 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

Suma punktów :  

ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z 

art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.Wzory oświadczeń – w załączeniu do „Wniosku”. 
 Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.  

 Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie. 

 Prawdziwość przedstawionych we „WNIOSKU” przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci może być zweryfikowana. 

 Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

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

   (podpisy rodziców) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

do ,, Wniosku o przyjęcie dziecka 

do klasy I szkoły podstawowej 

na terenie gminy Rzekuń”. 

 

 

 

              OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI  RODZINY  

                                                        ( do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 

 

         Oświadczam, że dziecko, o którego przyjęcie  do szkoły wnioskuję, wychowuje się  w rodzinie wielodzietnej, 

tzn. wychowującej troje i więcej dzieci. 

 

 Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                              ( podpis matki/opiekunki prawnej) 

 

 

 

 

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

                                                                                                                              (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

data .................................................... 

 

 

 

 

UWAGI KOMISJI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do ,,Wniosku o przyjęcie dziecka 

do klasy I szkoły podstawowej 

na terenie gminy Rzekuń” 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY  O SAMOTNYM  WYCHOWYWANIU  DZIECKA 

(do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 

 

Oświadczam, że  samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego / klasy I* wnioskuję. 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego  oświadczenia. 

 

 

 

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

                                                                                                                      (podpis matki/opiekunki prawnej) 

 

 

 

 

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

                                                                                                                       ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

data....................................... 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Dotyczy wychowania dziecka przez: 

-pannę, kawalera 

-wdowę, wdowca 

-osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu 

-osobę rozwiedzioną 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


