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Załącznik 2 do Regulaminu Rekrutacji 
 

  

WWWNNNIIIOOOSSSEEEKKK   OOO   PPPRRRZZZYYYJJJĘĘĘCCCIIIEEE   DDDZZZIIIEEECCCKKKAAA   DDDOOO   KKKLLLAAASSSYYY   PPPIIIEEERRRWWWSSSZZZEEEJJJ   

WWW   SSSZZZKKKOOOLLLEEE   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ   IIIMMM...    JJJAAANNNAAA   PPPAAAWWWŁŁŁAAA   III III    WWW   DDDOOOBBBRRRYYYNNNIIINNNIIIEEE   

ZZZAAAMMMIIIEEESSSZZZKKKAAAŁŁŁEEEGGGOOO   PPPOOOZZZAAA   OOOBBBWWWOOODDDEEEMMM   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   

NNNAAA   RRROOOKKK   SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYY   222000111888   ///    222000111999      
Na podstawie: art. 133, ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – tj. Dz. U. z 2017, poz. 59. z późn. zm. 

/ wypełniają rodzice/prawni opiekunowie – od 01 do 16 marca 2018 roku oraz od 07 do 11 maja 2018 roku – rekrutacja uzupełniająca /   
 

Dobrynin, ……. 03.2018  rok.                                                                                                  
…………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………… 
/ imiona i nazwisko/a rodziców – opiekunów prawnych  

podmiot sprawujący pieczę zastępczą /  
…………………………………………………………………….. 

/ rejestracja dokumentu  / 
………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

/adres miejsca zamieszkania  kandydata / 

 
                                

 

Sz. P. 
Wiesław Jemioło 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Dobryninie 
39 – 322 Rzemień, Dobrynin 217 

 
 
 

 

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

/adres miejsca zamieszkania  
rodziców – opiekunów prawnych kandydata, jeśli jest 

inny/ 
 

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

/ numery telefonów rodziców – prawnych opiekunów / 
………………………………………………………………………. 
 …………….……………………………………………………….. 
/adres poczty elektronicznej rodziców – prawnych 
opiekunów/ 

 

Niniejszym zgłaszam wniosek o przyjęcie mojego dziecka (pierwsze) IMIĘ 

…………………………………..…….. (drugie) IMIĘ…………………………………………….……………..*  

NAZWISKO……………………......................................... ur. ……………………………… w …………………………..…..……… 

( PESEL dziecka: …………………...………… lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka – seria i numer: 

………………………………………………………………………) do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Dobryninie. 
 

 
Oświadczam, iż moje dziecko realizowało/nie realizowało*  obowiązek/ku rocznego przygotowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Publicznym / Niepublicznym*  nr ……………*  w …………….…………………………* , w Oddziale Przedszkolnym 
Publicznej / Niepublicznej*  Szkoły Podstawowej  
……………………………………………………………………………………………………..*           
 

 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz że niezwłocznie powiadomię 

dyrektora szkoły o zmianie danych w nim zawartych. 
 
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może reprezentować interesy 

obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka – TAK lub NIE, *  Jeśli NIE, proszę wypełnić poniższe oświadczenie i 
dołączyć odpowiednią dokumentację 1. 

 

 
Oświadczam, że pełnię praw rodzicielskich posiada 

tylko …..………………….…………………………..……………………………….. 
                                                                                                         ( imię i nazwisko) 

 

„Jestem świadoma / y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 2. 
                    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych 
z rekrutacją do klasy pierwszej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).   

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

                                                                                                                                                    / czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /  
 

 
Identyfikacji osoby zgłaszającej dziecko do klasy pierwszej dokonano na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.                  

                                                                                                 ...………….…………………………………..………………………. 
        / data i czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

                                                                                                                                                              oraz weryfikującej jej tożsamość / 

mailto:dobryninsp@onet.pl


 
 

 
 

 
 
 
 
Dane dotyczące spełnienia kryteriów dodatkowych wynikających z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59. z późn. zm.)  
 
Proszę zaznaczyć właściwe oraz dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie 3. 

 
 

 
kontynuacja nauki w danej szkole po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego – 3 (wartość punktowa 
kryterium  – 15 pkt.). 

 w szkole kształci się rodzeństwo kandydata 3 (wartość punktowa kryterium – 8 pkt.). 

 droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 3 (wartość punktowa kryterium – 4 pkt.). 

 
miejsce pracy rodziców – opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły 3 (wartość punktowa kryterium – 2 
pkt.). 

 
 

 
Potwierdzenie szkoły rejonowej: 
 

obok – pieczątka podłużna szkoły rejonowej ………………………………………………………… 

 
…………………………………………... 
Miejscowość i data: ………………… 
 
 
 

obok – podpis dyrektora szkoły 
 

…………………………………………………………… 

 
*  Niepotrzebne skreślić   
            
1 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) – 
oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
 
2 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59. z późn. zm.). Oświadczenie potwierdzające spełniania przez kandydata 
kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Klauzula „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. 
 
3 Oświadczenie składane przez rodziców kandydata – określone w załączniku 4 do Regulaminu Rekrutacji. 
 
 
 


