
Informacja 

w sprawie rekrutacji do przedszkoli, szkół i gimnazjów 

 na rok szkolny 2014/2015 

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 7). 

  

I. Przedszkola 

1. Wszystkie dzieci sześcioletnie i pięcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Gierałtowice 

mają zapewnione miejsce w przedszkolu ze względu na realizacje obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Rodzice/opiekunowie ww. dzieci zobowiązani są jednak do 

złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola lub deklaracji o kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w danym przedszkolu ( załączniki nr 1 i 2). 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko na wolne miejsca w przedszkolu. 

3. Rekrutację do przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

    szkoły lub zespołu. 

4. Jeżeli w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal pozostają 

    wolne miejsca dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się  

    do 31 sierpnia 2014 r. 

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice/opiekunowie dziecka mogą wystąpić 

    do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

    kandydata do danego przedszkola. 

6. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola 

    rodzic/opiekun w terminie 7dni wnosi  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 

    dyrektora szkoły lub zespołu. 

3. W rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 obowiązują następujące terminy: 

a) deklaracje o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 

składają rodzice/ opiekunowie prawni dziecka  się terminie od 28.02.2014 r. do 

7.03.2014 r. ( wzór deklaracji - załącznik nr 2), 

b) wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka w terminie od 10.03 2014 r. do 24.03.2014 r. w wybranym przez siebie 

przedszkolu ze wskazaniem wyboru drugiego przedszkola ( wzór wniosku - załącznik 

nr 1), 

c) zamieszczenie w widocznych miejscach  w przedszkolach przez komisje rekrutacyjne 

imiennych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w porządku 

alfabetycznym  następuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji. 

 4.Nabór na wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się zgodnie z art. 20c ww. ustawy 

     stosując trzy  etapy rekrutacji z uwzględnieniem przedstawionych kryteriów ustawowych 

   i lokalnych. 

 



   Kryteria ustawowe określone w ww. ustawie z jednakową wartością punktową ( 0-1) 

L.p. Kryterium Tak Nie  

1 Wielodzietność rodziny   

2 Niepełnosprawność kandydata   

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą   

             Kryteria lokalne: 

L.p. Kryteria lokalne Tak 

Nie  

1 Czas pobytu dziecka w przedszkolu 1-5 

2 Rodzice/opiekunowie prawni korzystający ze świadczeń 

pomocy społecznej lub ze świadczeń rodzinnych 

3 

3 Oboje pracujący rodzice/opiekunowie prawni dziecka 3 

4 Rodzeństwo w przedszkolu 2 

5 Rodzice płacący podatki na terenie gminy 2 

6 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola 2 

 

6. W trzecim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria ustawowe i lokalne razem. 

7. Do składanego wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenia (załączniki nr 3 -7) 

II. Szkoły podstawowe 

1. Do szkół podstawowych przyjmowane są dzieci z obwodu danej szkoły (wniosek- 

załącznik nr 9).  

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej składa 

się w terminie  od 1.04.2014 r. do 10.05. 2014r. w sekretariacie szkoły lub zespołu. 

3. Jeżeli szkoła po naborze dzieci z obwodu dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza 

wówczas rekrutację na wolne miejsca na  podstawie kryteriów zawartych w statucie 

szkoły w terminie od 31.05.2014 r. do 22.08. 2014 r. ( wniosek -załącznik nr 9a). 

4. Na rok szkolny  2014/2015  w postępowaniu  rekrutacyjnym uzgodnione zostały  

z organem prowadzącym następujące kryteria lokalne, które zapisano w statutach szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gierałtowice: 

L.p. Kryteria lokalne Liczba 

punktów 

Tak* 

 

Nie* 

1 Rodzice/opiekunowie płacący podatki na 

terenie gminy 

3   

2 Rodzice/opiekunowie prawni korzystający ze 

świadczeń pomocy społecznej lub ze 

świadczeń rodzinnych 

3   

3 Oboje pracujący rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka 

 

3   



4 Rodzeństwo dziecka  w szkole 2   

5 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od 

przedszkola 

2   

* we właściwej rubryce tabelki wstaw przy każdym kryterium znak X 

5. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych 

   w punktach od 1-5 tabeli.  

  Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści:  

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

III. Gimnazja  

1. Do gimnazjów przyjmowane są dzieci z obwodu danego gimnazjum (wniosek- 

załącznik nr 10).  

2. Śląski Kurator Oświaty ustalił, że nabór uczniów do gimnazjów na rok szkolny 

2014/2015 odbędzie się w terminie od dnia 15.04.2014 r. do 22.05.2015 r.  

3. Na wolne miejsca w gimnazjach prowadzona będzie rekrutacja zgodnie ww. ustawą  

z uwzględnienie kryteriów ustawowych i lokalnych. 

 

L.p. Kryteria lokalne Liczba 

punktów 

Tak* 

 

Nie* 

1 Laureat konkursu interdyscyplinarnego 5   

2 Średnia ocen z przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej równa lub 

większa od 4,75 

3   

3 Rodzeństwo w szkole 2   

4 Bliska odległość od miejsca zamieszkania 2   

 

* we właściwej rubryce tabelki wstaw przy każdym kryterium znak X 

4. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych 

   w punktach od 1-4 tabeli.  

5. Kserokopię potwierdzająca spełnienie punktu 1. 

 

  Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści: ,,Oświadczam, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

 

 



Załączniki: wnioski, oświadczenia,  deklaracja 

 

1.  Przedszkola: wniosek załącznik nr 1, deklaracja załącznik nr 2 oraz oświadczenia -

załączniki nr 3-7 

2. Szkoły podstawowe:  wniosek załącznik nr 9 i 9a oraz oświadczenia- załączniki nr 3-7 

3. Gimnazja: wniosek załącznik nr 10 i 10a oraz oświadczenie załączniki nr 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1- przedszkole 

 

…………………………………….    ……………, dn. ……................. 

……………………………………. 

(imiona i nazwiska składających deklarację)   

Dyrektor  

………………………………………….. 

………………………………………….. 

w ……………………… 

     

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w Gminnym Przedszkolu 

w Szkole Podstawowej / Zespole Szkolno-Przedszkolnym* w ………………….. 

w roku szkolnym 2014/2015 

Deklaruję, że moje dziecko  ………………………...............................................................,                     

(imię i nazwisko) 

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

                               (data i miejsce urodzenia)               

 w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne                                   

w Gminnym Przedszkolu  w Szkole Podstawowej / Zespole Szkolno-Przedszkolnym*  

                                               w ………………………….… . 

Dziecko będzie przebywało w przedszkolu w godzinach   od…….…... do………….., 

 tj. ……………godzin  poza czasem na realizację podstawy programowej. 

  

…………………., dn. ……………………                                         …..…...……………… 

(czytelny podpis matki) 

……………….., dn. ……………………                 ……………………… 

(czytelny podpis ojca) 

Data wpływu Podpis osoby przyjmującej 

  

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

 

…………………………………, …….................  

 

……………………………………………..     

Imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców/prawnych opiekunów 

…………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* 

w  …………………… 

     

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola  

w Szkole Podstawowej/Zespole Szkolno-Przedszkolnym* w ………………………………. 

na rok szkolny 2014/2015 

 

 Proszę o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola  w Szkole Podstawowej/ Zespole Szkolno-Przedszkolnym*                           

w ………………………………. i objęcie je opieką w godzinach od  …………..  do ………...... . 

 

 

I - DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW  

Dane osobowe kandydata 

NAZWISKO IMIĘ DRUGIE IMIĘ 

PESEL  W przypadku braku numeru 

PESEL – seria i nr paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość  

 

              

 

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

  -   -       

Dane osobowe rodziców kandydata 

IMIĘ I NAZWISKO 

MATKI OJCA 

  

 



ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA RODZICÓW 

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 

     

 

TELEFONY DO KONTAKTU  

MATKI OJCA 

  

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

MATKI OJCA 

  

 

II – INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU UZNANE PRZEZ RODZICA ZA ISTOTNE 
 (np. o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym) 

 

  

III - INFORMACJA O MIEJSCACH ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA   DO PRZEDSZKOLA 

 

Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, proszę wpisać nazwy i 

adresy przedszkoli w kolejności   od bardziej do mniej preferowanego. 

 

1. Pierwszy wybór: …………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola i adres przedszkola 

 

2. Drugi wybór: ………………………………………………………………………………… 
                                                                      nazwa przedszkola i adres przedszkola  

* Niepotrzebne skreślić 

IV - INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH  

W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 

I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE 

 

Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej (4)  tabeli, wpiszcie 

TAK i zgodnie z instrukcją umieszczoną w kolumnie trzeciej (3), dołączcie do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Wszystkie kryteria wymienione w poniższej tabeli mają jednakową wartość punktową. 

 



L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny   

Tak 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Wielodzietność 

rodziny kandydata 
 Oświadczenie

1
 o wielodzietności rodziny kandydata 

 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu  na niepełnosprawność lub 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 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, 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 

 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, 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 

 

4. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności   lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów usta  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 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 

 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721, 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 

 

                                                           
1 Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 



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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 

poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 
 

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 …. 

1 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 

osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
 
1 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w 

każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz art. 20 b pkt 2 ustawy o systemie oświaty). 

Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 

1 Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem/burmistrzem/prezydentem 

miasta. 

V - INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA  

W UZGODNIENIU Z WÓJTEM1 

Jeżeli chcecie Państwo, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 

czwartej (4) tabeli, wpiszcie TAK i dołączcie do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści: ,,Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym”. 

1 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 do lat 3. 

 

 

1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu 

od 1 do 5 

(za każdą kolejną godzinę pobytu poza 

realizacją podstawy programowej:  1 pkt) 

 

2. 

Korzystanie przez rodzinę ze świadczeń  

pomocy społecznej lub ze świadczeń 

rodzinnych 

3 pkt 

 

3. Oboje rodzice pracujący zawodowo 3 pkt 
 



4. 

Rodzeństwo kandydata uczęszczające              

do przedszkola w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gierałtowicach 

2 pkt 

 

5. Rodzice płacący podatki na terenie gminy 2 pkt 
 

6. 
Odległość miejsca zamieszkania   od 

przedszkola 

 

Miejsce zamieszkania w ………………………….: 

2 pkt. 

Miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Gierałtowice:         1 pkt. 

 

 

Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach: ………………. 

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z późniejszymi zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
Dyrektor Szkoły/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

3. Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne   z aktualnym 

stanem faktycznym.
2
  

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 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

                                                                                                  

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

                                                                                                                                        Czytelne podpisy wnioskodawców: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 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 do lat 3. 

 



Wypełnia komisja rekrutacyjna 

 

 

 

Data przyjęcia wniosku   

 

 

Liczba otrzymanych punktów                     

w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

 

 

 

 

  Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata dziecka  

Data „TAK” lub „NIE” Podpis przewodniczącego komisji 

   

 

 

 

 

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola 

Data „TAK” lub „NIE” Podpis przewodniczącego komisji 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

 

 

 

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………..  

(Imię i nazwisko dziecka)  

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.  

 

Rodzina dziecka składa się z ……. osób, w tym …… dzieci.  

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

 

………………….., dn. ……………………    .................................. 

(Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 4 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem samotnie wychowującym dziecko 

………………………………………………….……, ur.  …………..………w ……….. ..…… 
(Imię i nazwisko dziecka)     (Data i miejsce urodzenia) 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

……..………… dn. ……………………    …………………………....  
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Do powyższego oświadczenia załączam odpowiednio: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O KORZYSTANU PRZEZ RODZINĘ 

KANDYDATA ………………………………………………… 

                   (Imię i nazwisko dziecka) 

ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

W FORMIE ZASIŁKU STAŁEGO 

 

 

Oświadczam, że nasza rodzina -  w ostatnich 6 miesiącach -  korzystała ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

……..………… dn. ……………………    …………………………....  
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRACY ZAWODOWEJ OBOJGA RODZICÓW 

KANDYDATA ………………………………………………… 
                   (Imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że pracuję zawodowo. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

……………….., dn. ……………………    ………………………..  
   (Czytelny podpis matki) 

 

Oświadczam, że pracuję zawodowo. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

……………….., dn. ……………………    ………………………..  

 
    (Czytelny podpis ojca) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

KANDYDATA ………………………………………………… 
                   (Imię i nazwisko dziecka) 

O PŁACENIU PODATKÓW NA TERENIE GMINY 

 

 
Oświadczam, że płacę podatki na terenie gminy. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

 

 

……………., dn. ……………………    ………………………..  

   (Czytelny podpis matki) 

 

 

Oświadczam, że płacę podatki na terenie gminy. 

. 

 

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

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

 

……………, dn. ……………………    ………………………..  

    (Czytelny podpis ojca) 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa 
Załącznik  nr 9 

ZGŁOSZENIE  DZIECKA  DO KLASY  I 

OBWODOWEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W    ……………………………………………. 

w roku szkolnym  2014/2015 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka    

  ……………………………………………………………………………...…… 

/ imiona i nazwisko/ 

urodzonego 

………………………w………………………..…….PESEL…………………………………… 

/data urodzenia/    /miejscowość/ 

zameldowanego ul. ……………………………w ………………….. kod pocztowy ……........ ….. 

zamieszkałego ul. ……………………………..w …………………... kod pocztowy ……………… 

do klasy ……1Szkoły Podstawowej w …………………………..w roku szkolnym 2014/2015 

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów: 

Imię i nazwisko ……………………………………………..tel. …………………………… 

Imię i nazwisko……………………………………………...tel. …………………………… 

Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka  jest Szkoła Podstawowa  w ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    /adres szkoły/ 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu  będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 później. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły 

podstawowej, do którego dokument został złożony. 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym  zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r.   

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

Data        Czytelny podpis rodzica 

 



 

 

DEKLARACJA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH  DO KLASY I 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W ………………………….. 

NA  ROK SZKOLNY  2014/2015 

 

Imię i nazwisko  ucznia : 

……………………………………………………………………………….. 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w lekcjach religii  

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

   tak/nie 

 

 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obowiązkowych bezpłatnych zajęciach na basenie 

organizowanych w ramach czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego 

                                                                                                    ………………………                                                       

                                                                                                                          tak/nie 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zamieszczanie zdjęć mojego dziecka    

z uroczystości i imprez szkolnych na stronie internetowej szkoły, w gablotach szkolnych  

  i w prasie                 ……………………………………………… 

                                                                                                           tak/nie 

 

 

 

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

                                                       (podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA SPOZA OBWODU  

  DO KLASY  I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ………………………………………… 

w roku szkolnym  2014/2015 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka   

……………………………………………………...…… 

/ imiona i nazwisko/ 

 

urodzonego ………………………w 

…………………….PESEL……………………………………………. 

/data urodzenia/    /miejscowość/ 

 

zameldowanego ul. ……………………………w ………………….. kod pocztowy ……........ 

…………….. 

zamieszkałego ul. ……………………………..w …………………... kod pocztowy 

……………………….. 

do klasy …… I Szkoły Podstawowej w ……………………………………. w  roku szkolnym 

2014/2015 

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów 

Imię i nazwisko ……………………………………………..tel. …………………………… 

Imię i nazwisko……………………………………………...tel. …………………………… 

Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka  jest Szkoła Podstawowa  w 

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

    /adres szkoły/ 

Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów zawartych w statucie szkoły 

*We właściwej rubryce (tak/nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

 

lp kryterium Liczba punków Tak* Nie* 

1.  Rodzice płacący podatki na terenie 

gminy 

3   

2.  Rodzice korzystają ze świadczeń 

pomocy społecznej lub ze 

3   



świadczeń rodzinnych 

3.  Oboje pracujący rodzice 3   

4.  Rodzeństwo w szkole 2   

5.  Odległość miejsca zamieszkania od 

szkoły 

2   

 

Do wniosku należy dołączyć pisemne Oświadczenia ( załączniki nr 3-7) o spełnianiu kryteriów 

wymienionych w punktach od 1-5 tabeli. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym”. 

Pouczenie 

3. 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 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 

2004 r. nr 256, poz. 2572 później. zm.). 

4. Administratorem danych osobowych  zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest dyrektor szkoły podstawowej, do której  wniosek został złożony. 

 

 

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 2002r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

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

 ( data)                                                                           (Czytelne podpisy rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gimnazjum 
Załącznik nr 10 

 

..................................................................................................                               ................................................................ 

        /imię i nazwisko rodziców kandydata/                                                                                   / miejscowość, data/ 

 

 Adres do korespondencji : 
                         

 ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

DO DYREKTORA 

GIMNAZJUM NR … 

W ………………………… 

ZGŁOSZENIE UCZNIA  DO PIERWSZEJ KLASY  

OBWODOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W …………………….. 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1.  Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2.  Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3.  Pedel kandydata w przypadku braku pesel 

serię i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego  tożsamość 

 

4.  Imiona i nazwiska rodziców kandydata matki   

ojca   

5.  Adres miejsca zamieszkania rodziców i 

kandydata 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu / nr 

mieszkania 

  

6.  Adres poczty elektronicznej i nr telefonów 

rodziców kandydata- o ile posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 



Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

 

 II – Informacja o spełnianiu przez kandydata warunków ukończenia szkoły podstawowej 

 

Jako spełnienie warunku ukończenia szkoły podstawowej , należy złożyć do  1 lipca 2014 r.  

w sekretariacie szkoły  należy złożyć następujące dokumenty dotyczące kandydata: 

1. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2. kserokopie zaświadczenia  o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole 

podstawowej, wydanego  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 

3. 2 zdjęcia. 
Pouczenie 

4.Dane osobowe zawarte w niniejszym  zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych   z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy 

 z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 później. 

zm.). 

5.Administratorem danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor gimnazjum do 

którego dokument został złożony. 

 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

 i załącznikami dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym  zgodnie  z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. , 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

data czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 a 

 

..................................................................................................                               

................................................................ 

        /imię i nazwisko rodziców kandydata/                                                                                   / miejscowość, data/ 

 Adres do korespondencji : 

                                          

 ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

DO DYREKTORA 

GIMNAZJUM NR …  W …………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO  POZA OBWODEM 

DO PIERWSZEJ KLASY  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W …………………………..  

 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1 Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2 Data i miejsce  urodzenia kandydata  

4 Pesel kandydata w przypadku braku pesel 

serię i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego  tożsamość 

 

5 Imiona i nazwiska rodziców kandydata matki   

ojca   

6 Adres miejsca zamieszkania rodziców i 

kandydata 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu / nr 

mieszkania 

  



7.  Adres poczty elektronicznej i nr telefonów 

rodziców kandydata- o ile posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

II – Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów zawartych w statucie szkoły 

 

*We właściwej rubryce  tabeli  (Tak/Nie), w wierszach 1,3 i 4,   należy wstawić   znak X. Wiersz 2 

tabeli zostanie uzupełniony przez komisję rekrutacyjną po dostarczeniu do szkoły  odpowiedniego 

dokumentu.  

 

lp Kryterium Liczba punków Tak* Nie* 

1 Laureat konkursu 

interdyscyplinarnego 

5   

2 Średnia z przedmiotów na 

świadectwie ukończenia  szkoły 

podstawowej równa lub większą od  

4,75 

 

3 

  

3 Rodzeństwo w szkole 2   

4 Bliska odległość miejsca 

zamieszkania od szkoły 

 

2 

  

 

Do wniosku dołączam: 

1. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach:  3,4 

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści: v Oświadczam, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym”. 

2. Kserokopia  dokumentu  potwierdzającego spełnienie kryterium   z punktu 1. 

 

W  terminie do 1 lipca 2014r. do szkoły należy dostarczyć kserokopie świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.  



 

 

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 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,  

    poz. 2572 później. zm.). 

     2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku jest  

          dyrektor gimnazjum, do którego dokument został złożony. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 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 2002r. , 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

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

 (data)       (czytelny podpis rodzica) 

 

Załącznik nr 11 

DEKLARACJA  RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH NA CZAS NAUKI  

W GIMNAZJUM NR … W ………………………….. 

 

Imię i nazwisko  ucznia : ………………………………………………………………………….. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w lekcjach religii                          tak/nie 

 

      2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

     tak/nie 

 



 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obowiązkowych bezpłatnych zajęciach na basenie 

organizowanych w ramach czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego 

                                                                                                                         tak/nie 

 

        4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zamieszczanie zdjęć mojego dziecka 

            z uroczystości i imprez szkolnych na stronie internetowej szkoły, w gablotach szkolnych 

           i w prasie 

                                                                                                         tak/nie 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 


