
 

                                                                            
  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA  

DO KLASY PIERWSZEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ w…………………………………. 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)1 

 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 

Adres zamieszkania 

rodziców (opiekunów) i kandydata2 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   
Numer domu (i) 

mieszkania 
 

6. 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

(opiekunów) 

kandydata 

(o ile je posiadają) 

Matki 

(opiekunki) 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 

elektronicznej 
 

II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej3 
(Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest na 

podstawie art. 150 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 

najbardziej do najmniej preferowanych)4 

1. Pierwszy wybór 

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

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

2. Drugi wybór 

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

.......................................................................................................................................... 
III. Kryteria  

L.p 

 

Kryterium dodatkowe 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

Proszę wstawić znak X 

w odpowiednim wierszu 

 TAK NIE 

1. 
Kandydat zamieszkujący na 

terenie Gminy Kamień 
Oświadczenie  rodziców dot. miejsca 
zamieszkania kandydata 

30 
  

2. 
Kandydat posiadający 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

23   

Data wpływu: 

Podpis:  



 

 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. 2023 r., poz.100 z późn. zm.), (art. 150 

ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 

3. 

Kandydat zamieszkujący 

poza terenem Gminy 

Kamień 

 

Oświadczenie rodziców dot. miejsca 

zamieszkania kandydata 

18   

4. 
Kandydat z rodziny 

wielodzietnej 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium 

wielodzietności rodziny kandydata (art. 

150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo 

oświatowe) 

12   

5. 
Kandydat, którego 

rodzeństwo uczęszcza do 

szkoły pierwszego wyboru 

Oświadczenie  rodziców lub rodzica  o 

uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym 

do tego samego punktu przedszkolnego 

rodzeństwa kandydata 

10   

6. 

Samotne wychowywanie 

kandydata przez 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 

pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 

 

7   

*) Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie piątej i szóstej 

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

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych 

w punkcie ....................... 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1.Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne 

z aktualnym stanem faktycznym.5  

2.Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania przez Szkołę moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka. 

3.Zostałem/am dodatkowo poinformowany/na , iż klauzula informacyjna została umieszczona 

na tablicy informacyjnej w Szkole  oraz na stronie internetowej placówki.  

..................................... .................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy -  

rodzica (opiekuna) kandydata) 



 

Załączniki: 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

4. ............................... 

 

 

___________ 
1  Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o. wniosek zawiera dane podane w pkt 1–5 tabeli, natomiast dane w pkt 6 

podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w pkt 1–5 należy podać obowiązkowo, 

natomiast dane w pkt 6 – dobrowolnie, gdyż mogą być one potrzebne do skutecznego komunikowania się 

z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
2  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 20222 r. poz. 1360 

z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 
3  Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie 

więcej niż trzech szkół. 
4  Zgodnie z art. 156 ust. 2 u.p.o. wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół 

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką 

informację podać. 
5  Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 

z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...............................................  
Imię i Nazwisko matki / opiekunki prawnej  

...............................................  
Numer i seria dokumentu tożsamości  

...............................................  
Imię i Nazwisko ojca / opiekuna prawnego  

...............................................  
Numer i seria dokumentu tożsamości  
 

Oświadczenie 
Ja niżej podpisany/a*, oświadczam, że  
1)............................................. (Imię i Nazwisko kandydata) jest wychowywany 
w rodzinie wielodzietnej, tj. rodzinie wychowującej troje i więcej dzieci. 
2)............................................. (Imię i Nazwisko kandydata), wychowuję 
samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 
rozwiedziona)i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 
3)Rodzeństwo .............................................(Imię i Nazwisko kandydata) 

uczęszcza do Punktu Przedszkolnego w ..........................................  
4) )............................................. (Imię i Nazwisko kandydata) zamieszkuje na 
terenie Gminy Kamień  
5) )............................................. (Imię i Nazwisko kandydata) nie zamieszkuje 
na terenie Gminy Kamień  
 
 
...........................................  
Data Czytelny podpis matki / opiekunki prawnej  
 
 

...........................................  
Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego  
 
 

Pouczenie: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 


