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…………………………………………………………………………............... 

Imię i nazwisko wnioskodawców-rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 42  

im. Królowej Jadwigi w Gdyni 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO PIERWSZEJ  KLASY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W GDYNI 

I  Dane osobowe kandydata i rodziców /opiekunów prawnych/ 

1. Imię/imiona i nazwisko 

kandydata 

 

2. Data urodzenia 

kandydata 

 Miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3. PESEL kandydata             

4. Imię i nazwisko rodziców 

/opiekunów prawnych/ 

kandydata 

Matki /opiekun prawny / 

Ojca / opiekun prawny/ 

5. Adres miejsca 

zamieszkania rodziców 

/opiekunów prawnych/ 

kandydata  

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Ulica, numer domu/numer mieszkania 

6. Adres zamieszkania 

kandydata 
Kod pocztowy 

Miejscowość 

Ulica, numer domu/numer mieszkania 

7. Numery telefonów 

rodziców /opiekunów 

prawnych/  kandydata -  

o ile je posiadają 

Matki /opiekuna prawnego/ 

Ojca /opiekuna prawnego/ 

8. Adres miejsca 

zameldowania  kandydata 
Kod pocztowy 

Miejscowość 

Ulica, numer domu/numer mieszkania 

Gmina, województwo 

Szkoła rejonowa 

 

II  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 

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

podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół,  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

1. Pierwszy wybór  

…………... ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres szkoły 

2. Drugi wybór 

…………... ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres  szkoły 

3. Trzeci wybór 

…………... ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres szkoły 
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III  Informacje o spełnianiu kryteriów zawartych w Statucie SP nr 42 w Gdyni. 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów należy wstawić znak X 

Lp. Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

Tak* Nie* 

1. Do danej szkoły  uczęszcza rodzeństwo 

kandydata. 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do danej szkoły (załącznik 3) 

  

2. Kandydat uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole. 

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do 

oddziału przedszkolnego w danej szkole 

(załącznik 4) 

  

3. Kandydat posiada orzeczenie                   

o niepełnosprawności lub orzeczenie             

o kształceniu specjalnym. 

Orzeczenie o niepełnosprawności    

4. Samotne wychowywanie kandydata. Prawomocny wyrok sądu lub akt zgonu lub 

oświadczenie (załącznik 5) 

  

5. Wielodzietność rodziny kandydata. Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata (załącznik 6) 

  

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą 

  

7. Miejsce pracy co najmniej jednego 

z rodziców kandydata znajduje się 

w obwodzie szkoły. 

Zaświadczenie z zakładu pracy  albo 

w przypadku samo zatrudnienia – aktualny 

wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej 

  

8. Kandydat uczęszcza do przedszkola w rejonie 

danej szkoły. 

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do 

przedszkola (załącznik 7) 

  

 

Do wniosku dołączam: 

Obowiązkowo: 

1. akt urodzenia kandydata lub kopia poświadczona za zgodność 

2. oświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (załącznik 8) 

3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii, etyki (załącznik 1) 

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystaniu wizerunku dziecka (załącznik 2) 

Zgodnie z wolą rodziców  /opiekunów prawnych/: 

–  dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach …….............................., 

 

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 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku  jest dyrektor szkoły 

podstawowej, do której wniosek został złożony. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznania 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), że podane we wniosku i załącznikach dane są  

zgodne ze stanem faktycznym 

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 Ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000. 

3. Zapoznałem/am się ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdyni i akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

 

 

…………………………                                       ................................................................................................................................... 

             data                                                                               czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata 


