
 

 

Nazwa Placówki: 

……………………………………………….                                                     data wpływu………………… 

w…………………………………………….. 
       ( nazwa  placówki) 

 

WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DO  KLASY I  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  

na rok szkolny 2021/2022 

 

 Proszę  o  przyjęcie  mojego  dziecka  do  klasy pierwszej szkoły 
podstawowej  

w: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa placówki, .miejscowości) 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Część  I .   PODSTAWOWE  DANE  O  DZIECKU: 

Imię  i  nazwisko  dziecka: ……………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………. 

Nr PESEL dziecka……………………………. 

W przypadku braku numeru PESEL: 

➢ seria  i  numer  paszportu potwierdzającego tożsamość dziecka: 

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

➢ lub  nazwa, seria i numer innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość dziecka: 

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

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej (niepotrzebne skreślić) 

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

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić) 

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

Adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych (niepotrzebne 
skreślić) 



……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres stałego zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej rodziców/ opiekunów prawnych dziecka  (jeżeli 
posiadają  adresy  mailowe):  

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu matki /opiekunki prawnej dziecka  (jeżeli posiada telefon): 

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

Numer telefonu ojca /opiekuna prawnego dziecka  (jeżeli posiada telefon): 

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

Część II. INFORMACJE   DOTYCZACE   SPEŁNIENIA  KRYTERIÓW <BRANYCH 
POD UWAGĘ  W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM    

Należy potwierdzić znakiem „X” w kolumnie 3.,jeśli spełnia się dane kryterium.  

 
DRUGI  ETAP  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO  

Lp. WYPEŁNIA     WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA  KOMISJA 

KRYTERIUM 
                                
                                    
                                    POTWIERDZENIE  
                         spełnienia kryterium –wstaw„ X’     

NAZWA   ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU- 
potwierdzającego spełnienie 
kryterium                                        PRZYZNANE 
PUNKTY 
                               
                      

1 2 3 4 5 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do tej samej szkoły- 5 punktów 
 oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 
 

2. Jeden z rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata  do szkoły 

pracuje w obwodzie szkoły- 

 4 punkty 

 oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów 

 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do przedszkola lub gimnazjum, 

znajdującego się w obwodzie 

szkoły- 4 punkty 

 oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów 

 

4. Krewni kandydata  do szkoły, 

wspierający rodziców / 

opiekunów prawnych/  

w zapewnieniu  

mu należytej opieki mieszkają  

w obwodzie szkoły- 2 punkty 

 oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów 

 

                                                                                                          SUMA  PUNKTÓW 
(B): 

 

ZAŁĄCZNKI  są składane w formie oświadczeń. 

 



Część III. INNE INFORMACJE, DEKLARACJE 
Zgłaszam chęć korzystania : 

Zgłaszam chęć korzystania : Potwierdzenie 

z dożywiania w stołówce szkolnej  
z korzystania z opieki w świetlicy szkolnej  

 
Należy potwierdzić znakiem „X” 

 

 Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem 
świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 Prawdziwość danych, przedstawionych we WNIOSKU przez rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci,  może być zweryfikowane. 

  Data:……………………                                        Czytelne podpisy: 

1) Matki/opiekunki prawnej……………………………… 

2) Ojca/opiekuna prawnego……………………………… 

 Data:……………………… 

 

Część IV. DECYZJA, DOTYCZACA ZAKWALIFIKOWANIA/ PRZYJĘCIA DZIECKA DO  

DO  KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu: …………………2021 roku 

podjęła  decyzję o zakwalifikowaniu /przyjęciu  dziecka do klasy I szkoły 

podstawowej. 

  

2. Komisja Kwalifikacyjna  nie zakwalifikowała / nie przyjęła dziecka  

 do przedszkola.                                 

Przewodniczący:                                                 Członkowie komisji:  

 ………………………………………………                 …………………………………………………………………………… 

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

Data: ………………………                                  ………………………………………………………………………………. 

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



                                                                                                         …………………………………………………… 
                                                                                                                 (miejscowość, dnia ) 

 

 
UZASADNIENIE  ODMOWY ZAKWALIFIKOWANANIA/ PRZYJĘCIA KANDYDATA 

DO PRZEDSZKOLA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

  

Podpisy  przewodniczącego i członków komisji: 

1)..........................................................- przewodniczący komisji- ………………………………………… 

2)……………………………………………………….- członek komisji -               ………………………………………… 

3)……………………………………………………...- członek komisji -                ………………………………………… 

4)……………………………………………………..  - członek komisji -               …………………………………………. 

5)…………………………………………………….. – członek komisji -              ………………………………………….. 

 

                                                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


