
  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

na rok szkolny 2021/2022 

A.  Dane osobowe dziecka 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

Imiona  

Nazwisko 

 
 

Miejsce urodzenia  
(dane dodatkowe) 

 

PESEL* 

           

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data urodzenia Dzień Miesiąc Rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH  matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A  D Z I E C K A  

 

 

 

 

miejscowość  

ulica  

nr 

domu* 

nr 

mieszk.* 

 

kod pocztowy  

 

B. Kryteria  

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do 

szkoły, spoza obwodu, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium 

należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

 

Kryteria organu prowadzącego i szkoły 

1. Rodzeństwo kandydata realizuje lub będzie 

realizować  obowiązek szkolny w szkole 

podstawowej w roku szkolnym, którego dotyczy 

postępowanie rekrutacyjne 

                                          

 TAK                 NIE 

2. Kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

  TAK                NIE 

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  

  TAK                NIE

             



W celu wykazania zaznaczonych kryteriów rodzice dziecka – opiekunowie prawni 

zobowiązani są dostarczyć razem z wnioskiem poniższe dokumenty: 

1) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do 

którego kandyduje dziecko,  

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, 

3) oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców /prawnych opiekunów  w przypadku 

zaznaczenia kryterium nr 3. 

 

C. Inne informacje o dziecku 

1) Adres i nazwa szkoły obwodowej dziecka jeżeli stały meldunek dziecka jest inny niż 

obwód Szkoły Podstawowej nr 4 , ………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeżeli dziecko posiada (a nie było 

wcześniej składane) prosimy dołączyć do wniosku lub poinformować o zamiarze 

występowania do Poradni -Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia. 

3) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli dziecko posiada a nie było wcześniej 

składane), prosimy dołączyć do wniosku lub poinformować o zamiarze występowania do 

Poradni -Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia. 

4) Opinia  Poradni -Psychologiczno-Pedagogicznej wystawiona na kolejny etap edukacyjny. 

 

5)  Przekazywane przez rodzica zgodnie z art.155 ustawy Prawo oświatowe dane uznane 

przez niego za istotne o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym.  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….. …………………………… 

            /czytelny podpis matki/         /czytelny podpis ojca/ 

D. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że rodzic, którego podpis nie widnieje na niniejszym wniosku  zgadza się na 

zapisanie ww. dziecka do szkoły.  

         
………………………………… 

                      /czytelny podpis rodzica/ 

                 

OCHRONA DANYCH OSOBOYCH 

Wszystkie dane osobowe zawarte  w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 i  zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych (…). Administratorem Państwa danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Informacje na temat polityki prywatności  Zespołu oraz praw Państwu przysługujących związanych              

z przetwarzaniem danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie www.zstwierdza.edu.pl, na tablicach ogłoszeń                       

i w sekretariacie Zespołu ul. Bema 312 Nowy Dwór Mazowiecki.  

 
                                    ........................................................ 
               /czytelny podpis rodzica/ 

http://www.zstwierdza.edu.pl/


 

E. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej  

 

Przyjmuję od dnia …………….. ww. ucznia do klasy ……………..szkoły 

…………………… 

       


