
Wniosek dotyczy dziecka sześcioletniego lub siedmioletniego. Wniosek składają rodzice/ prawni opiekunowie dziec-

ka. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w …………..………… 

UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY  

rok szkolny 2015/2016 

szkoła: I wyboru     II wyboru       III wyboru (należy zaznaczyć znakiem X) 

 

1. Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................ 

3. PESEL: ........................................................................................................................................... 

4. Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów: 

matka: ................................................................................................................................................. 

           imię i nazwisko    dane kontaktowe (nr tel. adres  e-mail) 

ojciec: ................................................................................................................................................. 

           imię i nazwisko    dane kontaktowe (nr tel., adres e- mail) 

 

5. Miejsce zamieszkania (adres)*................................................................................................ 

6. Miejsce stałego zameldowania, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania**:  

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

7. Nazwa  przedszkola/szkoły/, w którym/ej/ dziecko w r. szk. 2014/2015 odbywa roczne przygo-

towanie przedszkolne: .................................................................................................................... 

8. Inne informacje o dziecku: 

a) dziecko posiada opinię lub orzeczenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej: 

                 TAK   NIE; 

b) istotne uwagi o stanie zdrowia dziecka (np. alergie i inne choroby przewlekłe): 

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

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

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

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

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  Miejscem zamieszkania dziecka  

pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza   rodziciel-

ska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest  miejsce za-

mieszkania opiekuna. 
**W przypadku, gdy osoba wnioskująca lub deklarowane miejsce zamieszkania nie figuruje w ewidencji gminnej obowiązuje oświadczenie  

 rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

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

    miejscowość i data                               podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE  (wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka) 

 

Oświadczam, że moje dziecko spełnia następujące z n/w kryteriów: (należy zaznaczyć znakiem X) 

 rodzeństwo kandydata uczęszcza do tutejszej szkoły 

 dziecko uczęszcza/ło/ do OP w tutejszej szkole /przedszkola w obwodzie szkoły (……….………)  
                                                                                                                                                                (nazwa przedszkola) 

 szkoła położona jest w bliższej odległości od miejsca zamieszkania dziecka niż szkoła obwo- 

    -dowa (…………………………..………………) 
                                     (nazwa szkoły obwodowej) 

 rodzic dziecka jest pracownikiem tutejszej szkoły 

 dziecko uczęszczało do innego przedszkola/OP w gminie Kłaj-(………………………………………). 
                                                                                                                                 (nazwa przedszkola/szkoły podstawowej) 

 dziecko mieszka na terenie gminy Kłaj 

 szkoła jest najbliżej położoną szkołą od miejsca pracy przynajmniej jednego  

z rodziców (………………………………….…………………………………………..) 
                                             (nazwa i adres zakładu pracy/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 

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

miejscowość, data         podpis rodzica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

WYNIKI POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO (uzupełnia szkolna komisja rekrutacyjna) 

 

Punkty uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym za spełniane kryteria: (należy zakreślić właściwe) 

 

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tutejszej szkoły -    7 pkt.; 

 

2) dziecko uczęszcza/ło/ do OP w tutejszej szkole /przedszkola w obwodzie szkoły    6 pkt.; 

 

3) szkoła położona jest w bliższej odległości od miejsca zamieszkania dziecka niż szkoła 

obwodowa-          5 pkt.; 

 

4) rodzic dziecka jest pracownikiem tutejszej szkoły -     4 pkt.; 

 

5) dziecko uczęszczało do innego przedszkola/OP w gminie Kłaj   3 pkt.; 

 

6) dziecko mieszka na terenie gminy Kłaj-      2 pkt.; 

 

7) szkoła jest najbliżej położoną szkołą od miejsca pracy przynajmniej jednego  

z rodziców          1 pkt. 

 

                                                                 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: 

ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Uczeń: zakwalifikowany / niezakwalifikowany* do przyjęcia  

Uczeń przyjęty / nieprzyjęty* do szkoły (po potwierdzeniu wyniku kwalifikacji)  

Podpisy członków szkolnej komisji rekrutacyjnej: 

 

1) ..........................................................   2)........................................................  3) ...................................................... 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                       2 


