
( wniosek - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Włodawa Nr 9/18 z dnia 21.02.18r. należy złożyć do 23.03.18r. 
do dyrektora szkoły) 

        …………………, dnia…………………… 

 
………………………………………………….……….    
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
……………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

        Dyrektor Szkoły Podstawowej 
                  w Żukowie 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do zamiejscowego oddziału przedszkolnego w 
Korolówce przy Szkole Podstawowej w Żukowie w roku szkolnym 2018/2019 

 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
 

(TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE ) 
 

1. Imię/imiona i nazwisko 
kandydata 

 

2. Data i miejsce urodzenia 
kandydata 

 

3. PESEL kandydata            

4. Imię/imiona i nazwiska 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres zamieszkania 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata i 
kandydata (ulica, nr 

domu/mieszkania, kod 
pocztowy, miejscowość) 

 

6. Adres miejsca 
zameldowania kandydata 

(ulica, nr 
domu/mieszkania, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

7. Numery telefonów 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata 

Matki  

Ojca  

 
 

 

 

 

II.  
Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

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



3. W przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki, będą państwo zobowiązani potwierdzić 
wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej, w terminie podanym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego. Brak potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza wykreślenie dziecka 
z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I i utratę miejsca w placówce. 

4. Zgodnie z Art. 133 ust. 2 ustawy prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący. 

5. Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego – 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 wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
 
 
 
  

………………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata 



 
 
 

(wypełniają tylko Rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły) 
 
 
 
…………………………………………………   
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 
 
 

I. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale Rady 
GminynrXVIII/111/15 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wiejska. W załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie. 
 

L
p. Kryterium 

Wpisać 
tak lub 

nie 

Liczba 
punktów 

1. W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka. 
 
 

30 

2. 
Rodzic, opiekun samotnie wychowujący dziecko 
 

 
20 

3. 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego w 
zapewnieniu należytej opieki. 
 

 

10 

 
 

  
 

………………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

 


