
 

……………………………………………………………………………..   Jelenia Góra, dnia ………………………………….. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy –rodzica kandydata 

……………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

              Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3 

58-560 Jelenia Góra; ul. PCK 14a 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY …………………  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JELENIEJ GÓRZE1                                         

ROK SZKOLNY 201………../201………….. / JĘZYK  ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców2 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imiona i nazwisko kandydata 
 

 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata      
 

w przypadku braku PESEL seria  i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
 

 
 
4. 

Imię/Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 

Matki 
 

 

Ojca  

5. Posiadane rodzeństwo  

 
 
 
6. 

 
Adres miejsca zamieszkania rodzica 
kandydata3 

 

Kod pocztowy 
Miejscowość 

 

Ulica Nr domu/ 
mieszkania 

 

 

ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE –……………………………………………………………………………………………………… 
 

SZKOŁA OBWODOWA-ADRES-………………………………………………………………………………………….……………………... 
 
 
 
7. 

Adres  poczty elektronicznej                         
i numery telefonów rodzica 
kandydata 

Matki Telefon do kontaktu  

Miejsce pracy  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca Telefon do kontaktu  

Miejsce pracy  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

1 Zgodnie z Art. 20a ust.4 Ustawy o systemie oświaty, postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

2 Zgodnie z Art. 20 t ust.1 Ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli (obowiązkowo), natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli 
takie środki komunikacji rodzice posiadają.  

3 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie  z art.25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z 
zamiarem stałego pobytu. 



 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu                                      

z organem prowadzącym 

*) we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X 

L.p. Kryterium Tak*) Nie*) 

1. 
 

Kontynuacja nauki w SP3 (dziecko uczęszcza do oddziału 
przedszkolnego przy SP3 w Jeleniej Górze) 

  

2. Rodzeństwo  dziecka jest już uczniem SP3 w Jeleniej Górze   
3. 
 

Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się 
w pobliżu szkoły (SP3 Jelenia Góra) 

  

4. 
 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka(babcia, 
dziadek) lub inne osoby wspierające rodziców (opiekunów 
prawnych) w zapewnieniu dziecku opieki  

  

5. Rodzice dziecka są nauczycielami   
6. Rodzice dziecka są absolwentami szkoły   
III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym 
*) we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 3 kryteriów wstaw znak X 

L.p.  Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak*) Nie*) 
1. Niepełnosprawność 

kandydata/ opinia 
PPP 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane  ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie   o niepełnosprawności lub  o stopniu 
niepełnosprawności. 
 

  

2. Samotne 
wychowywanie 
kandydata                             
w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie9 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
 

  

3. Objecie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą     z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U.z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz.1519 oraz z 2013r. poz.154 
i 866) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu 
postepowania administracyjnego  odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność                              
z oryginałem przez rodzica kandydata 
 

  

4. Trudna sytuacja 
materialna  

 
Oświadczenie opiekunów prawnych 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ……………………… 

Zgodnie z Art.20c ust.2 i 3 i Zgodnie z Art.20t ust.2  pkt.1 Ustawy o systemie oświaty w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na 

obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postepowania  rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli (do wniosku dołącza się 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tych kryteriów. Każde  z kryteriów ma jednakową wartość. 

 Zgodnie z Art.20t ust.6 Ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

Zgodnie z Art.20b pkt.2 Ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowania dziecka, oznacza 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. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 

wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się pod  rygorem odpowiedzialności karnej. 

POUCZENIE: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych   z postepowaniem rekrutacyjnym, 

prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie   z wnioskiem  oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002, Nr  101,poz. 926 z późn.zm.).  

2.  …………………………………………………..    ……………………………………………………………………………… 

                 Data               Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata 


