
 
 

 
 
 
 
………………………    …………………………    …………………………………………... 
    Pierwsze   imię               Drugie imię                        Nazwisko kandydata 
         
         ………………………………………….. 
           Pesel  kandydata lub seria i nr paszportu  

lub innego dok. potwierdzającego tożsamość 
 

WNIOSEK   O   PRZYJĘCIE 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w   Szkole  Podstawowej im.  Bohaterów 
Warszawy w  Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2020/2021 

(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły). 1 
 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych23 

1. Imię/Imiona i Nazwisko 
kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. 
PESEL kandydata 

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

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 
kandydata/ opiekunów prawnych 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata/opiekunów 
prawnych  

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica   
Numer domu /numer mieszkania  

6. 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 

kandydata/opiekunów prawnych 
(o ile je posiadają) 

Matki 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 
  

 
1 Zgodnie z art. 133 ust. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r-Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
2 Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) zgłoszenie 
zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania 
3 Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) ilekroć 
jest mowa o rodzicach bez bliższego określenia -należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą. 



 
Adres  szkoły  rejonowej właściwej dla stałego zameldowania/zamieszkania kandydata (dla 
osób składających wniosek – kandydaci spoza obwodu): 
 
 
 
 
 
II.  Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale Nr 227/XXXV/2017 Rady 
Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z 
liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas 
pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto 
Podkowa Leśna (dla osób wypełniających wniosek). 
 
 
Należy wstawić znak X w kolumnie pn.”spełnianie kryterium”. Punkty za spełnianie kilku kryteriów sumują się.  

L.p. Kryterium 

Dokument 
potwierdzający 

spełnianie 
kryterium 

Spełnianie 
kryterium 

Liczba 
punktów 

1. Kandydat posiada rodzeństwo 
uczęszczające do Szkoły 

Oświadczenie 
rodziców/ opiekunów 

prawnych 
 1 

2. 

Kandydat jest absolwentem 
Miejskiego Przedszkola im. 

Krasnala Hałabały w Mieście 
Podkowa Leśna  

Oświadczenie 
rodziców/ opiekunów 

prawnych 
 1 

3. 

Miejsce pracy przynajmniej 
jednego rodzica lub opiekuna 

prawnego kandydata znajduje się 
na terenie Miasta Podkowa Leśna 

lub w bezpośredniej bliskości 
(Żółwin, Owczarnia, Milanówek, 

Brwinów, Otrębusy) 

Oświadczenie 
rodziców/ opiekunów 

prawnych 
 1 

 
Do wniosku dołączam  dokumenty4i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów 
wymienionych w punkcie II załączonych do niniejszego wniosku.  
 
Pouczenie 

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 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., 
poz. 996 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony. 

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c 
ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) o ochronie danych osobowych w celu 
realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

 
4 Zgodnie z art. 150 ust. 2  pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata 
kryteriów. Rodzic/ opiekun prawny kandydata załącza do wniosku zaświadczenie o miejscu pracy znajdującym się na terenie Miasta 
Podkowa Leśna lub w bezpośredniej bliskości. 



oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.) w celu realizacji postępowania 
rekrutacyjnego o którym mowa w art. 133 ww. ustawy.  
 

 
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 
stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia5 

 
 

________________________________(podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

________________________________(podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
______________________________ 
(miejscowość, data) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów 
edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej oraz 
przeprowadzoną rekrutacją , zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych 
osobowych (RODO).  
 
 

________________________________ (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 

________________________________ (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
______________________________ 
(miejscowość, data) 
 
 

 
  

 
5 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) -kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8 

 
 



 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCE 

PRZEDSZKOLA6 
 

Niniejszym oświadczam, że mojej dziecko (proszę podać imię i nazwisko) 

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

Uczęszczało do Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej w roku 
szkolnym ……………/…………………; w latach: …………… 

 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia7 

 
____________________________________________ 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO 

RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAĆ EDUKACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. BOHATERÓW WARSZAWY 

 
Oświadczam, że rodzeństwo kandydata (proszę podać imię i nazwisko): 
 
 
 
 
Pozostałe dzieci (proszę podać imię i nazwisko):  

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 

 

Uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia7 

 

____________________________________________ 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 

 
6 Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) ilekroć 
jest mowa o rodzicach bez bliższego określenia -należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą 
7  Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) -kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


