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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia                 

Nr 951 z dnia 27.03.2017r. 

________________________________________ 
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy(rodzica dziecka) 

 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
(Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji) 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej                                      

 

w Łosiowie  

 

Wniosek o przyjęcie dziecka w drodze  postępowania rekrutacyjnego do publicznej 

szkoły podstawowej  funkcjonującej na terenie Gminy Lewin Brzeski    

 

I. Dane osobowe kandydata (dziecka) i rodziców. 
1. Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata (dziecka) 

 

2. Data i miejsce urodzenia 

kandydata (dziecka) 

 

3. PESEL kandydata (dziecka) 

W przypadku braku PESEL 

serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwisko 

rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadają 

Matki Telefon do kontaktu  

e-mail  

Ojca Telefon do kontaktu  

e-mail  

 
 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jedne szkoły. 
Uwaga!!! Część II wniosku jest wypełniana, jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa 

składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej szkoły podstawowej – w takim 

przypadku należy  wpisać nazwy (adresy) szkół w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanych i złożyć we wszystkich wskazanych w tej części szkołach: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w ____________________________ 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w ____________________________  

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w _____________________________  
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III.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.  

 (jeśli dane kryterium jest spełnione wpisujemy Tak, jeśli nie jest spełnione                                   

to wpisujemy Nie). 

L.p. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Wstaw 

Tak/Nie 

Punkty 

1. 

kandydat zamieszkuje na 

terenie gminy Lewin 

Brzeski 

oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu 

wraz z kandydatem na terenie gminy Lewin 

Brzeski 

 

 

2. 

w szkole, o przyjęcie do 

której ubiega się kandydat, 

w roku szkolnym na który 

ma być przyjęty kandydat, 

będzie uczyło się 

rodzeństwo kandydata 

zaświadczenie szkoły, o przyjęcie do której 

ubiega się kandydat, o aktualnym wpisie do 

księgi uczniów szkoły rodzeństwa 

kandydata 

 

 

3. 

jeden z rodziców lub oboje 

rodzice kandydata pracują 

lub prowadzą działalność 

gospodarczą na obszarze 

obejmującym obwód 

szkoły, o przyjęcie do 

której ubiega się kandydat 

zaświadczenie potwierdzające miejsce 

pracy zawodowej jednego z rodziców 

kandydata na terenie obwodu szkolnego 

szkoły, o przyjęcie do której ubiega się 

kandydat, lub odpowiednio oświadczenie              

o miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej potwierdzone wypisem                              

z rejestru działalności gospodarczej 

 

 

4. 
wielodzietność rodziny 

kandydata 

oświadczenie rodziców o wychowywaniu 

trojga lub więcej dzieci 

 
 

5. 
samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

oświadczenie rodzica o samotnym 

wychowywaniu kandydata 

 
 

6. 

niepełnosprawność 

kandydata lub członka 

rodziny kandydata 

oświadczenie rodziców(a)                                    

o niepełnosprawności kandydata lub 

członka rodziny poparte stosownym 

dokumentem (orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, opinia 

lekarska, inne dokumenty poświadczające 

niepełnosprawność) 

 

 

Razem punkty uzyskane  

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 
 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

wymienionych  w punktach: _____________________ . 

 

IV. Dane o zdrowiu dziecka, które rodzic uznaje za istotne, i które mogą być pomocne                

w zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych, w tym o stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Informacje dodatkowe. 

1. 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 2016r.  Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do  

wniosku są dyrektorzy przedszkoli wskazanych w II części wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy. 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 

załącznikach do wniosku 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r poz. 1182 z późn. zm.). 

 

 

 

_________________________________                                   ____________                   
        (miejscowość i data złożenia wniosku)                                          (czytelne podpisy obojga rodziców) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://późn.zm/

