
 Załącznik Nr 4  
                 do Zarządzenia Nr 5/2020 
                 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz 

                                                                                                            z dnia 7 stycznia 2020 r. 
 
 
 

                                                                    ……………………………………….., dnia..............................   

  
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  SPOZA OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   
im. …………………………………………………………………………...... w ………………………………….……………....             

w roku szkolnym 2020/2021 
 
1. Imię/imiona i nazwisko kandydata……………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia kandydata ……………………………………………………….………………………………………… 

3. Numer PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego  
dokument potwierdzający tożsamość kandydata                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata:……………………………………………………………………………………. 
 
5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata:  

Dane rodziców/opiekunów 
prawnych 

Matki/opiekunki prawnej 
 

Ojca/opiekuna prawnego 

 Imię i nazwisko      

 Adres miejsca zamieszkania:  
-miejscowość,   
- ulica,   
- numer budynku i lokalu,   
- kod pocztowy, poczta  

    

 Adres poczty elektronicznej*      

 Numer telefonu *     
*o ile posiadają 
 

6. Wskazanie kolejności wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do 
najmniej preferowanych.  
 
Pierwszy wybór: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 
 
Drugi wybór: ………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 
 
Trzeci wybór:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa publicznej szkoły podstawowej; adres) 



7. Kryteria samorządowe określone Uchwałą Nr XL/247/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
Kryteria  Potwierdzenie  

Szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania, niż szkoła obwodowa kandydata 
 (dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) 

Tak / Nie 

Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo kandydata 
(dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) Tak / Nie 

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej „Rodzina 3+ posiada troje i więcej dzieci 
(dokumenty: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgodnie z załącznikiem) Tak / Nie 

 

Oświadczam, że:  
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.    
b) jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.150 

ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.).  
c) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły podstawowej o zmianie danych zawartych we 

wniosku.  
   

 

  

……………………………                                             ……………………………………….……. 
         miejscowość data                                                                                    czytelne  podpis rodzica/opiekuna 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do wniosku 
….................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka/kandydata 

….................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

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

OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 
 

1. Szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania, niż szkoła obwodowa kandydata 
1. tak 
2. Nie 

2. Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo kandydata 
1. tak 
2. Nie 

3. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej „Rodzina 3+ posiada troje i więcej dzieci 
1. tak 
2. Nie 

 
 
                     (właściwe podkreślić) 
 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U z 2019r. poz. 
1148 z póź. zm.) oświadczenia, że: 
 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 
 
 
…..............................                                                       …..............….......................................................                       
              data                                                                              czytelny podpis osób składających oświadczenie 
  
 
 
 
 


