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       Poniatowa, dnia ....................................... 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego  

w Poniatowej 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej na rok szkolny 2022/2023 

 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona  

 

 

2. Nazwisko    

 

3. Data i miejsce urodzenia  

 

4. Adres zameldowania / 

zamieszkania kandydata 

 

 

 

 

PESEL kandydata 

 

 

5.  Imię /imiona i nazwisko 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Matki  

 

Ojca  

 

6. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Matki  Ulica i nr domu  
Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ojca  

 

Ulica i nr domu  
Miejscowość    
Kod pocztowy  

7. Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

lub opiekunów prawnych – 

o ile posiadają 

Matki  Telefon do kontaktu  
Adres e-mail  

Ojca  Telefon do kontaktu  
Adres e-mail  

 
W załączeniu: 
1. W przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli posiada). 

3. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu kryteriów dodatkowych, o których mowa 

w punkcie 8. 

 

8. Kryteria ustawowe przyjęcia do szkoły (należy wpisać X we właściwą rubrykę) 

 
1. Miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej 

 

2. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, wspierający rodziców/ opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należnej opieki 

 

3. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny. 
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9. Oświadczenie dotyczące treści podania i ochrony danych osobowych 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych 

podanych w podaniu. 

 

 

 
 

...............................................            (matka) ....................................    (ojciec) .................................. 

(miejscowość, data)     (podpisy wnioskodawców – rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

10. Decyzja Komisji rekrutacyjnej 
 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu .................................. 
 

zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły                  nie zakwalifikowała w/w dziecka do szkoły* 
 

Podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji: 
 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej ........................................................................ 
 

Członkowie: 
 

1. .......................................................  2. ................................................. 
 

3. .......................................................  4. ................................................. 

 
*Niepotrzebne skreślić 


