
Skrzeszew, .................................................................  
 
 
 ...................................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 
 

Pani Natalia Guzowska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
z oddziałami przedszkolnymi 

im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 
 
 

ZGŁOSZENIE  
dla kandydata zamieszkałego poza obwodem1 

 
Proszę o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie mojego dziecka 
 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów – prosimy wypełnić DRUKOWANYMI 
literami 

Data urodzenia dziecka  

PESEL dziecka2  

Imię/Imiona i nazwiska 
rodziców (opiekunów) dziecka 

Matki  

Ojca  

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców/prawnych opiekunów 

i kandydata3 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, numer domu i mieszkania  

Numery telefonów i poczty 
elektronicznej rodziców 

kandydata - o ile je posiadają 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Poczta elektroniczna  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Poczta elektroniczna  

 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 133 ust.1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59), kandydaci zamieszkali poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
2  W przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
3 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący:4 

L.p. Kryterium 
Zgłoszenie 

kryterium do 
oceny * 

1 
Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukacje w szkole w roku szkolnym, którego 
dotyczy postępowanie rekrutacyjne (30 punktów)5 

 

2 
Kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wieliszew (15 punktów)6 

 

3 Wielodzietność rodziny kandydata (5 punktów)7  

4 Niepełnosprawność kandydata (5 punktów)8  

5 
Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie 
szkoły (5 punktów)9 

 

3. Dane o macierzystej szkole obwodowej 

.............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
(nazwa szkoły, adres) 

 
 
 
 
 
 
 
 ......................................................................................................  

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

                                                 
4 UCHWAŁA NR XXXIV/299/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew, liczby punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
5 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły. 
6 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania 
kandydata w obwodach innych szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew. 
7 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności 
rodziny kandydata. 
8 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 
w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). 
9 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu. 


