
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku 

na rok szkolny ….. 
 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

 
DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię    Nazwisko  
 
 
PESEL    
 
 
W przypadku braku nr PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 

Data urodzenia              Miejsce urodzenia  
 
 
      dzień                     miesiąc                            rok  
 
Adres zamieszkania dziecka 
Ulica       nr domu  nr lokalu 
 
 
Kod     Miejscowość 
 
 
 
Adres zamieszkania rodziców, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka 

 
Ulica           nr domu      nr lokalu          tel. stacjonarny 
 
 
Kod    Miejscowość 
 
 
 
Dane rodziców/opiekunów: 
Imię                             Nazwisko                 Telefon  
 
 
Adres poczty elektronicznej 

                           

 
Imię                            Nazwisko                 Telefon  
 
 
Adres poczty elektronicznej 

                           

  
 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
(np. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zaświadczenia związane ze stanem zdrowia, opieka poradni specjalistycznej. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis obojga rodziców /prawnych opiekunów) 

 

   

 

   

      

      

           

   

 

  

   

     

 



 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych określonych przez organ prowadzący: 
 
1) pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły lub przedszkola wchodzącego  

w skład zespołu ze szkołą, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, 
2) pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do przedszkola wchodzącego w skład zespołu  

ze szkołą, do której ubiega się o przyjęcie, 
3) pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu w szkole lub w zespole obejmującym szkołę, do której kandydat 

ubiega się o przyjęcie, 

4) pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania, 

5) aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja 

z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające wykonywanie pracy na terenie Leżajska. 

6) Oryginał lub potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód /separację lub 

aktu zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka. 

W poniższej tabeli należy zaznaczyć- wpisując x- wybrane odpowiedzi. 

Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący TAK NIE punkty 
wypełnia komisja 

1 rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub przedszkola 
wchodzącego w skład zespołu ze szkołą, do której kandydat ubiega 
się o przyjęcie – 2 punkty 

   

2 kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku – 2 punkty 

   

3 rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Leżajsku – 2 punkty 

   

4 droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
– 2 punkty 

   

5 obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic 
samotnie wychowujący dziecko) wykonują pracę na terenie Leżajska 
– 2 punkty 

   

razem liczba punktów  
 

 
Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

W oparciu o treść art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe powyższe 
oświadczenie składam świadomy(a), iż̇ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

Pouczenie: Kodeks karny: art. 233. § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

Art. 233 § 6 Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, 
jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Leżajsk, dn …..   ………………………………..            i              ………………………………… 
                      (podpis ojca/opiekuna prawnego)                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 

Ważne: złożenie podpisu oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie 
internetowej szkoły (www.sp1.lezajsk.pl) 
 

Potwierdzam otrzymanie pouczenia 
 
 

Leżajsk, dn …..   ………………………………..            i              ………………………………… 
                      (podpis ojca/opiekuna prawnego)                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
Do wniosku dołączam: 

1. załącznik nr 1 – Oświadczenia 
2. załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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OŚWIADCZENIA    Załącznik nr 1 do wniosku 

 

1.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły lub przedszkola wchodzącego  
w skład zespołu ze szkołą, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 
 

Ja, niżej podpisany/a ………………………….............................................................., 

 oświadczam, że moje dziecko……………………………………(brat/siostra kandydata do kl.1) 

uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku / Przedszkola Miejskiego nr 2 Promyczek w Leżajsku. 

Leżajsk, dnia ……………. …….           ………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

 

2.Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 2 Promyczek w Leżajsku 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że moje dziecko………………………………. uczęszczało w roku szkolnym 2021/22 

do Przedszkola Miejskiego nr 2 Promyczek w Leżajsku. 

Leżajsk, dnia ……………. …….           ………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

 

3. Oświadczenie o zatrudnieniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Leżajsku 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………oświadczam, że jestem zatrudniony/a  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Leżajsku. 

Leżajsk, dnia ……………. …….           ………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

 

4.Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że moje dziecko…………………………………………  mieszka pod adresem: 

ul……………………………………………….. nr ………, miasto …………………………. 

Leżajsk, dnia ……………. …….           ………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

 

5. Oświadczenie o drodze kandydata do szkoły 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że droga do szkoły obwodowej mojego dziecka………………………………………… jest dłuższa  

niż do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku. 

Leżajsk, dnia ……………. …….           ………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

     


