
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

 
z dnia 1 marca 2017 r.

 
w sprawie ustalenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której organem

prowadzącym jest Gmina Drużbice.

 
Na podstawie art.149, art.150,art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 59), zarządzam co następuje:
  

§ 1. Ustalam wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której organem
prowadzącym jest Gmina Drużbice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Drużbice.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Drużbice

 Bożena Zielińska
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.26.2017 r.
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 01.03.2017 r.

…………………………………………………..................…
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy)

……………………………...................……………………..
Adres zamieszkania) 

Dyrektor

……………………….........................………………………….
(Nazwa i adres jednostki do której składany jest wniosek)

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej

na rok szkolny …………………………

1. Dane kandydata i rodziców kandydata, (opiekunów prawnych):

1. Imię i nazwisko kandydata

2. Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata a w przypadku braku 
numeru PESEL - serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata1

5.
Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
(opiekunów prawnych)

Matki

Ojca

6.
Adres miejsca zamieszkania rodziców 
kandydata (opiekunów prawnych)

Matki

Ojca

7.
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata  o ile je 
posiadają

Matki
Tel.

e-mail

Ojca
Tel

e-mail

2. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół.

Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły,

zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Szkoła pierwszego wyboru
Adres 

Szkoła drugiego wyboru
Adres

Szkoła trzeciego wyboru 
Adres
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3.Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.

* we właściwej rubryce (TAK, NIE), przy każdym z  kryteriów  wstaw znak X

Lp. Kryterium rekrutacyjne
Dokument potwierdzający spełnienie

kryterium
TAK* NIE*

1.
w  szkole  obowiązek
szkolny spełnia rodzeństwo
dziecka  

potwierdza  dyrektor  szkoły  na  podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

2.
dziecko  uczęszczało  do
oddziału przedszkolnego w
danej szkole podstawowej

potwierdza  dyrektor  szkoły  na  podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

3.

liczba  uczniów  w  danej
klasie  nie  spowoduje
tworzenia  dodatkowego
oddziału

potwierdza  dyrektor  szkoły  na  podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

4.
dziecko  zamieszkuje  na
terenie gminy Drużbice

oświadczenie  rodziców  (opiekunów  prawnych)  o
miejscu zamieszkania dziecka

Zgodnie z art.  150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści  „ Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do  wniosku  załączam  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryterium  wymienionego

w punkcie …….

Pouczenie

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznik i do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest dyrektor placówki.

Data ……………………………… …………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica)
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o miejscu zamieszkania 

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

Oświadczam o zamieszkiwaniu  w …...................................................................................................,

następujących członków rodziny kandydata:

1. Imię i nazwisko matki kandydata .................................................................................................

Adres zamieszkania: …....................................................................................................................

2. Imię i nazwisko ojca  kandydata ...................................................................................................

Adres zamieszkania: ….....................................................................................................................

3. Imię i nazwisko kandydata .............................................................................................................

Adres zamieszkania: …....................................................................................................................

…................................. ….............................................................
data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Oświadczenie

 o uczęszczaniu dziecka do 

szkoły podstawowej 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………................................

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że  moje dziecko (Imię i Nazwisko) ………………………………………………………………………….

uczęszczało do …………………………………….…………………………………………………………………………..
(adres, nazwa placówki)

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

Data ……………………………….. ….............………………………………………………….
(Podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)
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