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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEI Szkoły Podstawowei nr 1 im. Stanisława

|achowicza w Ostrołęce
NA RoK SZKOLNY 2o2l/2a22

I. Dane osobowe kandydata do klasy I na rokszkolny 2O21l2O22 i rodziców

lI.lnformacia o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący

*J |eżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego lcryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego
kryterium

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata

.)
Data urodzenia kandydata

3, PESEL kandydata

4. Miejsce realizacj i wychowania przedszkolnego

5. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca

6. Miejsce zamieszkania kandydata Ulica

Numer damu fnumer mieszkaniq

Miejscowość

Kod pocztowy

7. Numery telefonów kontaktowych rodziców
kandydata

Motki Telefon do kontqktu

Ojca
Telefon do kontaktu

L.
p.

Kryterium Dokument potwierdzaiący spełnianie kryterium Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak*)

1 Niepełnosprawność kandydata
lub członka rodziny kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie róvrmoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnta27 sierpnia 7997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - dokument
może być złożony w oryginale albo w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z orl,ginałem przezradzica/ opiekuna prawnego

2 Samotne wychowywanie
kan dydata przez r odzica

Prawomocny rłyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka -

dokument może być złożony w oryginale albo w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przezrodzica

3 Wielodzietność rodziny
kandydata Oświadczenie rodzica o wie]odzietności rodziny kandydata



4 Miejsce pracy jednego z
rodzi*ó$opiekurróvv
prawnycb znajduje się w
obwodzie danej szkcły

Oświadczenie radziła/apiekuna prawneg$ o zatrudnie,,liu w miejscu
znajdującym się w ł:}:wodaie danej szkofu

5 1§ otlrvodzie szkoĘ zamieczkuJą
krewni lłarrdydata wspierający
rndzieór,v,tł zapewnieniu mu
opieki

Oświadczenie r*dzlrx rl r§lej§fll zamieszkania krewaych kandytlata
wspiera!ących rodziców w zapewnieniu n:u naieżlrtej opieki

a Reaiiza1.łranie oł:owiązkri
szkclnego w danej szkole preez
rodeeństwo kandvdaĘ

§świa,dczeni e rłdzi§alspiektru prawnegc o realizacji łbłr*iązku
szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata

0 Kandi elat ob*jga
rodxicó,"v,- *r:i*ląrn ór.":

prarłnycŁ pracują cych !łłłl
sniĆiujątllcir w §y§temie

Oświ*dcz*rrie rodzic* 'opiekuna praw§e!ł§ łl zatfiidni§łi§ l,!rb
sfu*i§rłraniil w syster*ie ri7iennym

r Oświadcłam, że podane we lA,nio$ku §raa, v,aŁą_ąlrikach dg wniosku są zg+dne z aktualnyrn §Hnem
f*kty*nym1.

r Dane osobowe poclane we wniosku zcstaną wyk*rąrstane wyłącznie d}a potrzeb związanych z
przepłowadzeniem po*ępowania rekrutaryjneg$ prowadz0ne80 na pod,sławie Usta:ły z dnia 14 grudr*a
2016r Prawo ośrłriatowe {ł.i. Dz,t]. zZDlBr p*z, 995 ee zr*.J,W tyrłr zakresie ąmi*§kcda$/ca wyĘża zgcdę na
icir pre*twarza*ie , {}bowiązek podania danyeh wynika z art. 16b Ustawy Prawo ośIń/iadcw€. Wnioskr;darłea
ma prawo kontrrlli przerwarzania danycĘ prawo dosęp§ do ireści danlrc§ 1,,6i* zawartych i ich
poprawienia. §tcsowuie do §§allry z 1S maja 2Sl8r rl ochronie danycir osobowych (I}z.|}.z 2018r poz. 10B0
ze zm.} adrcinistrarorem cianych asoborrycŁ zawartycil $ie wniasku iest dyrektor pubiicenej szkoły, tio
kórego wnicsek został złoż*ny.

łz,:{i ej sł łlr o ś c, d ała C zy ł e l łł.v p rń pi s wn i łl,tka ł{ g ły c ólv -
łaririęólr kanĄłłata

1 Zgodnie i afi. 233- § 1 u§ĘUY z § *efwra 199? ,, Kodekś karny {tekst jedn.: oe.U. z ż016 r. poź. 1137 ze 7m.} - kŁo, składaią{ z€Znani€ mająte $łużyć za dowód
# po§tąFManiu sąda*yr* l'*lł; w innvm psiępcsćfii* pr§w3liz6nym ffi p3d§t3Ui€ {j§tawY, zelna ni€pnlvdę lub atźF pfa\i/dę, pcdlęa k3rza pc?haw!§ńić
Wcrłośei dc iai 3,



T,ałącznik nr 2

śfi&+&or ftxlsf tr ł rlołtrrł Ą:r .l

irrł ":ftcłłł{sf{łrłłt Jęt*ł*:łli.tlg*
+ttł}łłłpĘ*e

miejseorłośi data

t}Słriadezenie s §amo{nym
wyckCIr.sywan iu deierka'

imię i nazłłłisłło rodziła

zamieszkaĘ:
adre* earniestkania oxoby składaiącej oi{,rłiadczenie

oświadczam, że §am§tfi i e 1ńł}rrhff wu j ę dzi ecko t
śmię i nazwiskt dzże*a

kanrlydujące do §zkcły Pldstawawej nr 1 irn. §tanisłavra }arhrwieza w Ostr§łęce do kI.I

a r a7. fiie wychowuj ę żadnego dzie gka wsp ńl n i e r iegg rgdzicenr"

|c*tem S*rriadomy odpowiedzialnośei karnei ua zł§ź§nis fałseyweg§ oświadcz€rria, 2

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie-\

l. Zgodrriłz gt.20b p!ł 2 ustelłl.zdnił? rłlrzelinia 1991r. o sy$ternie óświil}..- {Dz.t]. z.ffiĄ1. Nrż5ó poa. ż57żz$żłl zfil). -§amołne rłye.}orływanie dde**a
łmtrcrfr rrythłrąrwanie ildeełm p*ez ponłq, knwalerą *{ową rvdrrrrłq psłbę porogtająłą * *paracjl orz,eczołreJ pfa§+me{nym rymld*tłł ąłl*, osotę
ł{}r*ledzfoną cĘybą że .xnba *aka !r}-*hownJc *spdlie so aąi&tĘledrro dci**lło zJego łtsdEif§r§

2. Zgłńni*z ałl.2łt Ęst.6 n§ta*? z dnia 7 lrtześnia l991r. o s,l*temie ośxiatyf§ell zżłłĄt. Nr ż56 poa, ?.5iżz pł;ful, zrn) - s*,ladsjąły ośrviadczenie jest obowĘarry
do zarłarcia w nim k]ałguli naslępĘjąfoj treści: -Jext*nr śvfudołry o$poxiedatd§{Ł,i k"fnłj zł złoż*łic &lmywcgłr o,świaailłzłlrłił

}a



Załącznik nr 3

"§g}*;rł<ł .f,łł+cćsfłłł,ł:ał*ł.rę 3't* g

;,ł; ""6a,'''s"',, .t {:;'ilłri.,:t_rrl
ł:: 1.}ssl-":jłr;i" ośwmpez§Nl§ o wi§tBDZlETN*ścl

|a niźej podpisana/y .,...,...,.,..,,.

{imię i nazw-isko rodzlca]

ośłriadczam,

że jestem rodzicem dziecka
(imię i nazwisk* dsi*cka - kan<iydata do kt, l ]

wychowuiącego się w rodzinie wielodzietnej,

Dzieri poznstające we rvspÓ}nym gospodarstwie domowym (włącznię z kandydatem
do klasy I §zkoły Porlstawłwej nr 1 w Ostrołęc*}:

Lp. lmię i nazłłłiska dziecka Data
urodzenia PEsEL Mieisce nauki

1.

7.

3,

4.

5"

|estem Świadomaly odpowiedzialn gści karnej za złsżenie fałsąnł:ego oświadczen ia. r

Czytelny p*dpis osoby składającej oświadczenie

Wyjdśnienia:

Rłsdzina wieladzietxa, zgłdnie z an, 4 pkł 42 ustaw z 14 grudniłl Prawa cślłiatłwą to rodziną wycłłł::wujqca traje i więce! dei€€i"
?rz*z rodżisę wiełłdzietnq należy łozumieć radziłę {takźe radzinę ł*słępczę}, zamiłszka,lą ,-ęd wspóln.ym adrtsera, składajątą się
z rotizicólłfradzica fi§jqcych ńa utrżyftlani§ łroie i włqte! dzieci uv rłirku da ukańczenłą 25 roku życia, , tgkż€ dzięckq które uiłończyło 25
{ok źycią legity{nuiącę 5ię a{ze€zeni2m a ZfigCznym stopn!u fiiepglr!asp.cwności, i.żełi w Zwłqżku Z tą niepehŻśp.§w,lsściq ródził}ie
przysługuje świadczełłie pie|ęgnacyine lub spe€jałny zas!łek apiekuńtzy; dd czlonków rodłiny nie zoliczó się ózi€tkd pożłstiljqcego pod
apiekq spi€kunó prł§rnŁEół dzie*a póZastojqcegó w Z,iliqzku maiź€ńsk!fi, a takżę pełńóletni€§a dżś€Ckó pósiadzjq}€ga Własn€ tiziecka.

1 
Zgodnie z ań. ż33 § 1 i(odeksu karnegc - ko, sklad:jąc zeznac;e słjąće §łUźvć za;igwód s postęgoy{asiu sądowym lub ifrnYfi postęp§w?niu prowad.onym

*e p*d9ti!v,t9 sste}ry, :azna niepev",tię lub inlłia prawdą paclega kar* pęrbe!"Ji€iia Wclł$śri do ia| 3,

mieiscowość, data



iknr4
ffidm.ffixlpg:ą§Err
ł}łą;iłmłł&łibąlcł$łłł&otł+hm
iie{3§§tdą*at

miĘscowoś{ data
o§wiadcaenit

}ą niżei podpisa*yy'a
irnię i nazuri*kłr rodsira

OŚTilIADCZAM

*e mi*isee mol€§ff samrdnleni* znajduie się w obwodxie §zkaty Podstarryowej fłłr 1

lm. §tanisława lachowiczx w CIstrcłęee.

Na§wa i adres ząkładu pr§ry rodziea:

lcstam śtłiadom*/P odporłrin&ialności k*rnei c* zł§ź§niaf;nłrryt+ego oświa*cz*niąl

CzgteĘ padpis osoby słd*da}ącei oświadrcenit

1ąod§io ąalt, ?33 § l l{odeksr karnego - &xą sl*adaiąt l,ęzstłłłle m*}ące słsżyó,za.d$§ód $/p€śtęł§tpa§iu d,łdslłr.}*l lub inilyr§ po§tępswani*
pr?w.Ędr9:t$§ §a p6d§t*łid€ B9r99ly, udźna &l§§I?edę llib saąą praił,dą B§d}€a kei§a pDąb _§,łd$nja woln§ś6i dó lót ?,



7,ałąmik nr 5
§a&łrk .Pod*ł,*łł:*łvn il'r *
irn- §r*lłr*fu łę Jęńołłirgrł
x,#xrł'pł€ł*

}a, niżei podpisany/a

miejscowość, data

irni9 i nazłviskg rodziea

o*wiadw*m, że w cbwodzie szkoły zamiesz}nrią krewni pomagająry w opiece nad kandyd*tem
do H. I §zkoĘ Podstaworłre} nr 1 ion. §tłnisława }achowicza w Ostr§łęce.

{ imię i n*zwiskc krevrnego- edręs zamie*zkania }

{ irnię i nnzwiskg krewnega adr*s zamieszkania }

|*tam Śrnłia&rrna/y $dpowi§d#atncści lłarnel z,azłażenie fałszywego ośrriadczenia.r

fąltelny podpis osoby skŁadającej oświadczenie

'egEdnię lałt 2§3 § r $n*łsu kalirą§ - kto, *bdais rĘlmnie m8iłne §bilrć ia doytód ie pq§Ępomni$ §ąd*ryyrn i§b ifirnfrn pgsĘpowaniu pąwańonym na
pdfiag,b ri§f§ury, zsźna nl€prawsĘ lub zat§ir prćwdę,,podlą8a łar.,?e pnr§owien'ń mtnośsi do lat 3.



Załącznik nr 7
figfuł,rr,fra*{słałłmłrnrr §r. .!

l'rx. $tr§łiłł*łilc! Jłł*}i*r*ł'earł
u.,,6*fi"i*{ucę

miejscewcśi data

(}świadczenie
o realizacii obowiązku szkolłegc rł Szkole Podstawowej nr 1

im. Stanisłarłra }achoułicza przez rodzeństtąlo kandydata

{imię i nau$ri§ko radzicaJ

oświad&sm, iż w §zkole Podstawowa nr 1 im. §tanisława Jachowicza w §strołqce CIbowiązek
szkolny realizuie syn/córka :

{ irnię i nazłrlisko dziecka, klasaJ

fimię i nazwisko dziecka, klasa)

I imię i nazwisko dziecka, klasaJ

|estem świadoma/y odpowiedzialności karn*i a złożenie fałszyłłego ośtriadtzenia.r

Czyretny Bodpis osob,y skiadaiącej oświadcte*ie

' Z§odłie r ać- 233 § 1 Knd*ksu &arnego - ttą skladając zeznąnle maj$§ $lJżyć za dav,{i,d w po§tępo&aniu §ądawym lub innym póstępowaniu prcłdadzofiYm Ra
p*tayĘ usławy, zeżna ilłapraudę lub zataja p€sĘ podlega kane porbawĘlia Mlmś{i dB lat 3.



Załącgnik nr B
sxffi ]podofełłtłgrprł $fr ł
#rł. §f,* n fu irł*ł,tł JncS głr,li*cłl

w S.*ł**f€r*l
miejscowość, data

sśtindczenię
o za§rrdnieniu / strrdiach dziennych §boiga rodriców

dciecka ubiegającego się o przyięcie do kl. l
§zkoły Fodstawowei nr 1 im. §tanisława Jachowicza w Ostrałęce

1, lalmyniżej podpi*any oświadrzanr, że jestem zaffildnionyl studiujs:

|estem świadoma/yodporriedzialnośei karne| za ałożenie fiałszpłrego o§łriadtzenia.r

Czytelny podpis osoby s}dadającei oświadczenie

1ąodnie 
a art 233 § 1 f€*u karfie8i9 * leą §kladaią. Ę€ĘBa§ie m6.ią§e ńńtć a doudd $l postępowanl§ sądowym lllb łmyin postępssarłiu Ffolłfł*lotłyrn ffi pód§Ę§r€

łśtawy, zerna ńi€FfaxtdĘ lub eataja praildę. pcdlega karra poźbiwlBłtiE Mrneicidó iat 3.

Lp. Nazwisko i imię rodzica Narr,rra zakładu prary/działalność
gospodar.za $ub pieczęć zakładu} lub
nau$ia u§§§lni { lub pieczęć umetni}

1.

Z.


