
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu 
 

………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata  
………………………………………………………… 

 
Telefon kontaktowy w sprawach rekrutacji  

Dyrektor 
 

Szkoły Podstawowej nr 4 
 

w Tarnobrzegu 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 
 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców (wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

 
Imię / imiona i nazwisko kandydata 
….………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

 
Data urodzenia ………………………………………………… miejsce urodzenia…………………………………….…………….……… 

 
PESEL ……………………………………..lub inny dokument potwierdzający tożsamość …………………..…………….………. 

 
Adres miejsca zameldowania dziecka 

 
ul. ……………………………………………………… miejscowość ……………………………….. kod pocztowy ………………… 

 
Adres miejsca zamieszkania dziecka 

 
ul. ……………………………………………………… miejscowość ……………………………….. kod pocztowy ………………… 

 
 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna 

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

Adres miejsca zamieszkania matki / prawnej opiekunki Adres miejsca zamieszkania ojca / prawnego opiekuna 

ul. ………………………………………………………… nr domu …… nr lokalu …… ul. ………………………………………………………… nr domu …… nr lokalu …… 

miejscowość ……………………………………………………………….................... miejscowość ……………………………………………………………….................... 

kod pocztowy …………………………………………………………. kod pocztowy …………………………………………………………. 
  

Adres poczty elektronicznej matki / prawnej opiekunki Adres poczty elektronicznej ojca / prawnego opiekuna 

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

Nr telefonu matki / prawnej opiekunki Nr telefonu ojca / prawnego opiekuna 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół.  
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać 
nazwy i adresy szkół od najbardziej do najmniej preferowanych. 
 

Kolejność  preferencji Nazwa i nr szkoły, adres 
Pierwszy wybór  
Drugi wybór  
Trzeci wybór  

 
 
 
 
 



 
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu 

 
 
III – Wybór profilu klasy  

Prosimy o dokonanie wyboru i podanie kolejności od najbardziej (1) do najmniej (6) preferowanego 

 

 Klasa o profilu artystycznym 

 Klasa o profilu ekologicznym                                                

 Klasa o profilu językowym                

 Klasa o profilu matematyczno-komputerowym                

 Klasa o profilu pływacko-żeglarskim                                   

 Bez profilu 
 
 
 
IV– Informacje o dziecku istotne dla przyszłego wychowawcy 
 
O stanie zdrowia 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
O stosowanej diecie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
O rozwoju psychofizycznym dziecka 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
V - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

(należy zaznaczyć, stawiając znak X, te okoliczności, które są poświadczone, załączonymi do wniosku, wymienionymi niżej dokumentami): 
 

L.p Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1 
Wielodzietność 

rodziny kandydata 
□ 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność 
kandydata 

□ 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)  

Oryginał /notarialnie poświadczona kopia / urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu / kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – należy podkreślić  formę załącznika 

3 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 

kandydata 
□ 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 
Oryginał /notarialnie poświadczona kopia / urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu / kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – należy podkreślić  formę załącznika 

4 
Niepełnosprawność 

obojga rodziców 
kandydata 

□ 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 

Oryginał /notarialnie poświadczona kopia / urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu / kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – należy podkreślić  formę załącznika 

5 

Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

□ 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 

Oryginał / notarialnie poświadczona kopia / urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu / kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – należy podkreślić  formę załącznika 

6 

Samotne 
wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

□ 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

7 
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

□ 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący  i oświadczeniach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 
(należy zaznaczyć, stawiając znak X, te okoliczności, które są poświadczone załączonymi do wniosku oświadczeniami): 
 

Lp.  Nazwa kryterium  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

1 
Kandydat mieszka na terenie Gminy Tarnobrzeg 

□ 
Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkaniu wraz z dzieckiem 
na terenie Gminy Tarnobrzeg 

2 
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej 
samej szkole 

□ 

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w 
posiadaniu szkoły 

3 
Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekuna prawnego 
znajduje się w obwodzie wybranej  szkoły 

□ 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

4 

Krewni kandydata babcia/dziadek wspierający  rodziców/ 
opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, 
zamieszkują w obwodzie szkoły 

□ 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

5 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 
□ 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu 
kandydata w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem (do wglądu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu). 

 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, w celach 
rekrutacyjnych. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawiania.  
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 
 
______________________  
podpis matki (opiekunki prawnej)  
 
______________________  
podpis ojca (opiekuna prawnego)  
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016r. poz. 
666) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzenia, w materiałach szkolnych.  
 
 
______________________  
podpis matki (opiekunki prawnej) 

 
______________________  
podpis ojca (opiekuna prawnego)  
 
 
 
 
WNIOSKUJĄCY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY: RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
 
Nazwiska i imiona: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

______________________  
podpis matki (opiekunki prawnej) 

 
______________________  

podpis ojca (opiekuna prawnego)  
 


