
Pustelnik, dnia …………………………….. r. 

 

                                     Pani Katarzyna Olesiewicz 

                                                                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej                                     

w Pustelniku 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej                                                                    

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych: 

nazwisko dziecka ……………………………………………….. 

imię / imiona dziecka ……………………………………………. 

data urodzenia dziecka ………………………………………….. 

miejsce urodzenia dziecka ………………………………………. 

obywatelstwo dziecka ……………………………………………. 

numer PESEL dziecka  

 

jeśli nie posiada PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

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

adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………… 

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

 

imię i nazwisko ojca dziecka …………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko matki dziecka …………………………………………………………………… 

adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka …………………………………………… 

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

telefon kontaktowy do matki …………………………………………….. 

            adres e-mail do matki …………………………………………….. 

telefon kontaktowy do ojca ………………………………………………. 

            adres e-mail do ojca ………………………………………………. 

           



2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący i załącznikach                            

do wniosku potwierdzających ich spełniane: 

1. Kryterium 2. Wartość kryterium 

w punktach 

3. Zgłoszenie 

kryterium                

do oceny 

TAK/NIE 

Kandydat realizował roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym znajdującym się                    

w tej szkole. 

10  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły,                                 

do której składany jest wniosek. 

10  

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Stanisławów. 5  

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata. 

 

3. Dodatkowe informacje: 

Czy dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii (proszę podkreślić): TAK / NIE 

Czy dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach etyki (proszę podkreślić): TAK / NIE 

 

4. Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz w oświadczeniach dane są zgodne z aktualnym 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. 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 2021 r. poz. 1082). 
 

 

 

……………………….…………………………………….. 
                                                                        czytelny podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

Załącznik: 

 1 fotografia do legitymacji szkolnej (30 x 42 mm) 

 



Pustelnik, dnia ………………………………………… r. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………………….. 
                                                                                              imię i nazwisko dziecka 
 

zamieszkuje / nie zamieszkuje na terenie Gminy Stanisławów. 
    (niepotrzebne skreślić) 
                                                                                   

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

……………………………………………….. 
                                                                                 czytelny podpis wnioskodawcy -  rodzica/prawnego opiekuna 

 

 
 

Pustelnik, dnia ………………………………………… r. 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………….. 
                                                                                              imię i nazwisko dziecka 
 

realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 

znajdującym się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku.  

                                                                                   

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

……………………………………………….. 
                                                                                 czytelny podpis wnioskodawcy -  rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 
 

Pustelnik, dnia ………………………………………… r. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ………………………………………………………….. 
                                                                                              imię i nazwisko dziecka – kandydata  
 

uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku. 

                                                                                   

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

……………………………………………….. 
                                                                                 czytelny podpis wnioskodawcy -  rodzica/prawnego opiekuna 


