
Mogilno, ….………………………….. 
 Nr wniosku ……/2017 - ………………. 

           ( data złożenia wniosku/datownik) 

 

W N I O S E K  O PRZYJĘCIE DZIECKA  
do SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie 

 
I- Dane osobowe kandydata i rodziców1  

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 2 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 
posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

II-  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do innych szkół3 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkoły, w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych4 

1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

3. Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

 

                                                           
1 Zgodnie z Art. 150 ust. 1 pkt 1-4 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
3 Zgodnie z  Art. 156 ust.1  ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,  może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. 
4 Zgodnie z Art. 156 ust. 2  ustawy  Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką 

informację podać. 
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Informacja o spełnianiu kryteriów naboru do klas pierwszych: 

 
1. Zgodnie z Art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata 

kryteriów określonych przez Radę Miejską w Mogilnie jest potwierdzane oświadczeniami  

lub dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. 

Lp. 
Wskazanie 

załącznika 
Kryteria Załączniki 

Liczba punktów 

(ustala 
komisja) 

1.   
 

Kształcenie specjalne kandydata zgodne z 

przygotowaniem  kadry szkoły 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na 

niepełnosprawność. 

…/1 

2.   
 

Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie  o 

niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności  

kandydata 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 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z 

późn. zm.). 

…/1 

3.   
 

Samotnie wychowujący rodzic/opiekun prawny kandydata 

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/ opiekunem 

prawnym. 

…/1 

4.   
 

Zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 lub 

nr 3 Mogilnie - dla kandydatów składających wniosek do 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie lub zamieszkiwanie w 

obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 lub nr 1 Mogilnie - dla 

kandydatów składających wniosek do Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Mogilnie, lub zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 1 lub nr 2 Mogilnie - dla kandydatów 

składających wniosek do Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Mogilnie 

Oświadczenie  
o zamieszkiwaniu w obwodzie 
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mogilnie lub Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mogilnie, 
lub Szkoły Podstawowej nr 3  
w Mogilnie. 
 

…/1 

5.   
 

Pobieranie nauki przez rodzeństwo kandydata w szkole, 

do której składany jest wniosek o przyjęcie  

Oświadczenie o miejscu 

pobierania nauki przez 

rodzeństwo dziecka.  

…/3 

6.   
 

Zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego w szkole,  
do której składany jest wniosek o przyjęcie  

Oświadczenie  o zatrudnieniu 

w szkole. 
…/3 

7.   
 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, 

działającego w obwodzie szkoły podstawowej, do której 

składany jest wniosek lub do szkoły w Mogilnie w 

przypadku składania wniosku do szkoły w Mogilnie 

Oświadczenie o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do 

przedszkola, szkoły. 

…/1 

8.   
 

Zatrudnienie jednego z rodziców/opiekuna prawnego w 

obwodzie szkoły lub w Mogilnie w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie do szkoły w Mogilnie 

Zaświadczenie o miejscu 

zatrudnienia jednego z 

rodziców/opiekuna prawnego.  

…/1 

   
Suma punktów ……… 
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2. Do wniosku dołączam  oświadczenia lub kserokopie, lub zaświadczenia o spełnianiu kryteriów 
wymienionych w punkcie ……………….  

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 
dyrektorzy szkół wskazanych we wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym.5  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 ………………  
(podpis ojca dziecka) data (podpis matki dziecka) 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
Data …………………………      Wniosek nr ………/2017 
 
       …………………………………………………………………. 
                             (imię i nazwisko kandydata) 

 
1. Działając na podstawie Art. 158 ust. 2  Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 

Dyrektora  nr …../17, w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2017/18 …. przyjmuje kandydata ………………………………………………………… do 

Szkoły Podstawowej nr … … w ……. 

Uzasadnienie decyzji: 
 

Liczba punktów uzyskanych  w postępowaniu rekrutacyjnym ………. 

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

 

Podpisy Komisji rekrutacyjnej: 

…………………………………………………….. – przewodniczący Komisji 

……………………………………………………..- członek  Komisji 

……………………………………………………..- członek Komisji 

 

                                                           
5 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na 

podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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………………………………………..      
Imię i Nazwisko  
 
……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

Oświadczenie 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia6, oświadczam, że    

/wybierz podkreślając  właściwy tekst/ 

1) Kandydat  zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr … w Mogilnie. 

2) Rodzeństwo kandydata …………………………………  pobiera naukę w szkole, do której 

składamy wniosek. 

3) Pracuję w szkole, do której jest składany wniosek. 

4) Rodzeństwo kandydata ………………………………… uczęszcza do przedszkola nr … w 

………………….., które znajduje się w obwodzie szkoły. 

5) Wychowuję samotnie kandydata, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba 

pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 

rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

                                                 

 
………………………..                                     ………………………………………………………… 
         Data                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

                                                           
6 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 

spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


