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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KI"ASY PIERW§ZE| Szkały Podstałvowei nr 1 im. §tanisława

lachowic7,a w Ostrołęce
NA RoK SZKOLNY żożalżozt

Dane osobowe kandydata do klasy I na rok szkolny ż§2I/2a22 irodziców

II. Informaci a o spełnianiu kryteriów ustalo ny ch przez orga n pr ow adzący

*J Jeżeii chcesz by komisja rekrutacyjna wzi$a pod uwagę spełnianie danego kryierium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tega
kryterium

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata

Z, Data urodzenia kandydata

3. PF'§E'J lzenr]rrrlete

ą. Mieisce realizacji r,vychowania przedszkalnego

5, lmięf imiona i nazwiska radziców kandydata Matki

CIjca

{r. M i e j s c e zamie szkania kandy data I]lica

Numer domu y'numer mieszkania

Mlejscawość

Kad pocztowy

7. ltłumery telefonów kontaktowych rodziców
kandydata

Matki Telefon do kantqktu

Ojca
Teiefan do kontaktu

L.
p.

Kr5rterium Dokument potwierdzaiący spełnianie lrryterium Zg|aszenie
kryterium
do cceny
Tak*]

1 Niepełnosprawność kandydata
lub członka rodziny kandydata

arzeczęni* o patrzebie kszłŃcenia specjalneg* wdane ze względu na
niepełnosprawność, arzeczerię o niepełnosprawności iub o stopniu
niepełn*sp rawności lub ar zeczenie rólłnoważne w rozumi eniu
przepisów ustaw zd.ttia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi}itacji zawodowej
i społecznej craza zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - dakrrment
możebyćńażony warygina}e albo w postaci kopii poświadcz*neiza
zgodność z or_rrginałenr przez rodzica,/ opiekunłr Frawnego

Z §am*tne iłychcwywanie
kandydata pr zęz r gdzica

Prawomocny wyrok sądu radzinnega orzekający razwó&. iub separację
luŁ, akr zgonu lub oświadczenie c samotnym wychcwywaniu dziecka -
dokument może być ńażłły* w oryginale alł:o w postaci kłpii
poświadczonej za zgodność z orr.ginałenr przezradzlca

3 1Mielodziet§o ść r odziny
kandydata Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny karrdydata



4 Miejsce pracy jednego z
rodzicóĘopiekunów
prawnyclr znajduje się w
abwcdzie danejszk*Ę

aświadcrsnie rodzica/apieku§a pyawnęgo a zaŁrudnieniu w miejscu
znajduiącym się w obwodzie danej szkoĘ

5 W obwodzle szkłły zamieszkują
krewn i kandydata wspierający
rodzicóln w zapewnieniu mu
opieki

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata
wspierająrych rcsdziców w zapewnieniu mu należytej opieki

,7 n ^^ll-^-,_^-: ^ _1^ ^-. j^-l-_
ń gd tłZtlwa l l lE trtrt) W t a7,Ku

szkolnego wdanej,rk 1" prr.,
Yodzeństwa kandydata

Oświadczenie rodziralopiekuna prawnego a realizacji obowiązku
szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata

o Kandydat obojga
rodziców,lopiekunów
pr aw ny ch pr acuj ą cych luŁr
studiujących w systeinie

Oświadczenie rodzicatopiekuna prawnego o zarf udnienirr 1łrt}

studiowanju w systemie dzienn5rm

r oświadczam, że podane we ĘT riosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z altĘalnyrn stanem
taktycznyrłłt.

r Dane osobowe podane we wniosku zostaną wykorzystane wyŁącznie dla potrzeb związanychz
przeprowadzeniem postępowania rekrutaryjlrego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia
żal6r Prawe cś.łriatciive {t,j,Dz.U. z2O7Br paz.996 ze zm.),W tym zakresie wnioskodaqrca,łłyraża zgodę na
ichprzeŁwarzanie" abovńązek podania danych wynika z art,16a Ustawy Prawo oświatowe, Wnioskodawca
maprawo kontroli przetwarzaniadarrych, prawo dostępu do treści danychwnimzawaftychlich
poprawienia. Stosownie do Ustawy z 7a maja 2078r a ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2al8r paz. 7aa0
ze zm.) administratorem cianych osobowych zawarĘchwe wniosku jest riyrei<tor publicznej szkńy, do
kt6r e go wni osek zo stał złożony,

Mieiscowość, data C zyt e lny po dpis wlęi o ska daw ców-
fodzicóv kandydata

1Zgoclnie zart. ź33. § 1 ustawyZ 6 cz.JrwłaIgg7 r. Kodeks kafnv {tek§tjedn.: Dz,|.z2a3.6r.paz. 1137 zezm.) _ kto, składają. Z€Zfrani€ mająće słuźyć za dowód
w portępowaniu sądowym lub lv innym postępowafiiu prowadzonym na podstawi€ usŁawY, zezńa nieprawdę lub zataja prav;dę, podlega karze pozbalvienia
wolnośći do lżt 3,



Załą,tzłtik nr'Z
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miejscowość, data

Oświadczenie o samotnym
,ćrych owyxran iu dzi e cka "

}a ....,.......,,..
imię i nazwisko rodzica

zamieszkaĘ:
adres zamieszkania osćb}r §kładającej oświadczenie

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko1
imię i nazwisko dziecka

kandydujące do SzkoĘ Podstawowej nr 1 im. Stanisława |achowiczaw Ostrołęce do kl,I

oraznie wychowujężadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Je§tem świadomy odpowiedzialnaścikarnei zazłożeniefałszywego oświadczenia.z

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1.Zgodntez ań.20b plct 2 ustawy z dńa7 wześńal991t, o systemie oświaty (Dz.U, z2aa4t.Nr256poz. ż57źzpóźn. zm). §amofirc wychowyrłańe rlziecka
anlae;za wychow3'nanie dziecka pfisz panlnę,kawalerą łdowę, wdowcą osctrę pozostaja3ą w separacjl orzeczonej prawomoclq/In wyrokiem ądu, osoĘ
rozriedzioną chybą że osoba tąką w;rchowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

2. Zgoóńe z ań. 20t ust.6llś.ał]y z dr'ia 7 wtześnia I99Ir, o systemie oświaty (Dz.U. z żarJ4t, Nr 256 poz, 2572 z późn. zm) - składający oświadczenie jest obowięany
Ąo ząłtarciaw nimklauzuli naśępującej treści: ,,Jestem świadomy odpowierlzialności karnej za ńożeńe fałsz3,wego oświadczenia"



Załąłznik nr 3
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miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNcŚCI

|a niżej pcdpisana/y ....,,,,,.,,,,,,
fimie i nazwisko rod,zica\

aświadczam,

że jestem rodzicem dziecka
(imię i nazwisko dziecka - kandydata do kl. I ]

wychowuiącego się w rodzinie wielodzietnej.

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstvyie domowym (włącznie z kandydatem
d_o klas,rr l §zkoły Podstawowei nr 1 w Ostrołęce}:

|estem świadoma /y odpowiędzialnaści karnei zazłożenie fałszywego ośrłriadczenia.r

Czytelny padpis osoby s}<ładającej oświadczenie

Wyjaśnienie:

Rodzina wielodzietna, zgadnie z arL 4 pkt 42 ustaw! Z 14 grudnia Prąwo aświatowe, to rodzina wychowujqca tr1je i WięCej dzieci.
Przez radzirłę wieladzietną nłleży rozumieć rodzinę {takźe rodzinę zastępczq}, zamieszkołą pad wspóInym adresem, skłldcjqcq się
z radziców/rodzica majqcych na utfzymaniu troje i wiqcej dzieci w wieku do ukańczenia 25 roku źycia, a także dzieckol które ukończyło 25
rok życia legitymujqce się łrzeczenietn o Zna€Znym stapniu niepelnasprawnaści, jeżeli w związku z tq niepe|nosprawnościq rodzinie
przysługuje Świadczenie pielqgndcyine Iub specjalny zasiłek apiekuńczy; do czźonków rodziny nie zalicza się dziecko pozost§jqcegó pód
apiekq apiekund prdwnega, dziecka pozostajqcego w zwiqzku mdlżeńskim, d także pełnó'etniega dzieckd posiadajqcego własne dziecko.

1 lgcdnie z at't. ż33 § 1 Kodeku karnego - kto, sktadając zeznanie mające słuźyć za dowód w pcstępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzcnym
na podsta!.Jie ustawy, zezna nieprawdę lub zata.ia prawCę, podlega karze pczbav",ienia wolności do lat 3.

Lp, Imię i nazwisko dziecka Data
urodzgnia PEsEL Miejsce nauki

1.

2"

J.

4.

5,
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miejscowość, data
oświadczenie

la, niżej podpisany/a
imię i nazwisk_a tadzica

OŚWIADCZAM

że miejsce moiego zatrudnienia znaiduje się w obwodzieSzkoĘ Podstawowej Nr 1

im. Stanisława Jachowi cza w Ostrołęce.

Nazwa i adres zakładu pracy rodzica:

|estem śvriadoma /y odpowiedzialności karnei za złożenie fałsrywego oświadczenia.r

Czyteiny podpis osoby składającej oświadczenie

t Zgadnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zŁznanie mające sŁaĘć za dawód, wpostępówaniu sądov,lłn lub innym postępowaniu
prowadzonlłn na podstawie ustawy, zezna nieprasvd,ęllb zataiaprau/d,ę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



Załącznik nr 5
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|a,niżej podpisany/a
imię i nazwisko rodzica

oŚwiadczam, że w obwodzie szkoĘ zarnieszkuią krewni pomagający w opiece nad kandydatem
do kl, I SzkoĘ Podstawowej nr ], im. Stanisława |achowiczaw Ostrołęce,

I imię i nazwisko krewnego, adres zarnieszkania J

I imię i nazwisko krewnego, adres zamieszkania J

|estem Świadoma/yodpowiedziałności karnei zazłożenie fałszywego oświadczenia.l

Czytelny podpis osoby sldadającej oświadczenie

t Zgodnie z ań. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w posĘpowaniu sądo§ym llb innym po5tępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

miejscowość, daĘ



Załącznik nr 7
t§*&oła,Pldrfarnouen §r r
ł'łłr ffoni.daupa łł,ńwłirga
rrl Ss*nd,ęct

miejscowość, data

oświadczenie
o realizacji obowiązku szkolnegc w Szko}e Podstawowej nr 1

im. Stanisława }achowicza pru.ez rodzeństwo kandydata

1a,....,...".,,...,..........,

fimię i nazwisko rodzica)

oświadezam, iż w Szkole Podstawowa nr 1 im. Stanisława }achowicza w Ostrołęce obowiązek
szkolny realizuj e syn/eórka:

( imię i nazwisko dziecka, kiasaJ

fimię i nazwisko dziecka, klasa}

I imię i nazwisko dziecka, klasa)

|estem świadoma/y odpowiedzialności karne! za złcżenie fałsrywego aświadczenia.r

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

'Zgodnie z art ż33 § 1 Kodeku karnego * ktą składając z€łn3nie §}ająE sluźyć za dowód w po§tępowa$iu §ądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustalvy, zezna nieprawdq lub zataja pfawdę, podlega kane pozbawienia w§lnoś§i do lat 3,
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Załącznik nr 8
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miejscowość, data

oświadczenie

o zatrudnieniu / studiach dziennych oboiga rodziców

dziecka ubiegającego się o przyjęcie do kL I

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Iachowicza w Ostrołęce

1. Ia/my niżei podpisany oświadczam, że jestem zatrudniony/ studiuje:

|estem świadorna/y odpowiedzialności karnei za złożenie fałszywego oświadczenia,r

Czytelny podpis osoby składającej ośrłriadczenie

1 Zgodnie : art. 233 § 1 Kodeku karnego - kto, składając zezfianie mające służyć za dowód w postępowaniu §ądowym lub innyrn po§tępowaniu pr§wadzonyrn na pod§tawie
ustawy, z€zna ni€prawdę lub ataja prawdę, podłega każe pozbawienia wolności do łat 3.

Lp. Nazwisko i imię rodzica N azwa zakładu pr ary / działalność
gospCIdarcza fiub pieczęĆ zakładu) lub
nazwa uczelni ( lub pieczęć uczelni)

L.

?..


