
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej                      
w Pszczółkach w roku szkolnym 2018/2019 /spoza rejonu/ 

Do oddziału przedszkolnego  

I- Dane osobowe kandydata i rodziców  

 
                                                                                        (Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

2. Data, miejsce urodzenia 
kandydata 

 

3. PESEL kandydata   

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 

matki  

ojca  

5. Adres zamieszkania matki  
kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

6. Adres zamieszkania ojca  
kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

7. Adres zameldowania  kandydata kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/nr mieszkania  

8. Adres poczty elektronicznej                 
i numery telefonów rodziców 
kandydata – o ile je posiadają 

matki telefon do kontaktu  

adres poczty 
elektronicznej 

 

ojca telefon do kontaktu  

adres poczty 
elektronicznej 

 

9. Zatrudnienie matki nazwa firmy, godz. 
pracy 

 

ojca nazwa firmy, godz. 
pracy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II- Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty (art. 131 ust. 2 ustawy 
Prawo oświatowe) i wymaganych do wniosku dokumentach potwierdzających ich spełnianie 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak* Nie* 

1. Wielodzietność kandydata            
w rodzinie (troje dzieci i więcej) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane          
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie                            
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

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 

  

3. Niepełnosprawność  jednego          
z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                      
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.           
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

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 

  

4. Niepełnosprawność  obojga          
z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                      
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

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  

  

5. Niepełnosprawność  
rodzeństwa  kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                       
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

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 

  

6. Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                            
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny             
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) 

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 

  



Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………………….. 

III - Informacja o spełnianiu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego uchwalonych przez Radę 
Gminy Pszczółki w dniu 28 marca 2017 roku*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

 

Lp. Kryterium Tak* Nie* 

1. 1a. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub odprowadzają podatek 
dochodowy na rzecz gminy Pszczółki 
1b. Rodzice / opiekunowie prawni kandydata uczą się/ studiują w trybie dziennym 

  

2. Dochód w przeliczeniu na członka rodziny kandydata nie przekracza kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych 
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 114 z póź. zm.)   

  

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola gminnego   

1. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.) oraz kryteriów określonych przez Radę 
Gminy Pszczółki jest potwierdzane oświadczeniami.  

2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….  
Pouczenie  

1. Złożone dokumenty i oświadczenia podlegają weryfikacji przez uprawnione podmioty pod kątem zgodności 
ze stanem faktycznym. 

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art.  

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
szkoły.  

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 

ust.6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), 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  Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 992). 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły w przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce        

w oddziale przedszkolnym. 

.............................       …………………………………………………………. 
Data        Czytelny podpis wnioskodawców - rodziców dziecka 

IV – Dodatkowe istotne dane o stanie zdrowie, o stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 
(np. stała choroba, wady rozwojowe, alergie, opinie PPP, itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V – Deklaracje, zgody: 

Deklaruję, że dziecko będzie: 
- przebywało w świetlicy szkolnej  od godz. ………… do godz. …………  
- korzystało z  obiadu:    tak    nie                (niepotrzebne skreślić) 

 

........................................................................... 
Czytelny podpis wnioskodawców - rodziców dziecka 

 
 
Nr telefonu do szkoły: -58- 683-91-46   58-682-94-50                       

Adres poczty elektronicznej: szkolapszczolki@wp.pl    
Adres strony internetowej szkoły: www.sp-pszczolki.intertczew.pl  

mailto:szkolapszczolki@wp.pl
http://www.sp-pszczolki.intertczew.pl/

