
   

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Nowym Grabiu 

Osiedle pod Jaworem 11A 

09-530 Gąbin 

 

Wniosek 
 o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej  

 

Dane osobowe kandydata i rodziców (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 kandydata1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/ 
numer mieszkania 

 

6. 
Adres miejsca zamieszkania  
kandydata1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/ 
numer mieszkania 

 

7. 
Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców 
kandydata- o ile je posiadają 

Matki 

Telefon do 
kontaktu 

 

E-mail  

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

E-mail  

 

I. Informacje o spełnianiu kryteriów zawartych w Uchwale nr 200/XXX/2021 Rady Miasta i 

Gminy Gąbin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin. 

 

1. Ustala się kryteria i przyznaje się im odpowiednią wartość punktową postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły prowadzonej przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określa się dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Właściwe 
kryterium 
zaznaczyć 

X 

Dokumenty 
niezbędne do 
potwierdzenia 

kryteriów 

1 

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub 
prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej lub pobieranie nauki w 
systemie dziennym 

5  

Oświadczenie rodziców 
o zatrudnieniu, 
prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej o 
pobieraniu  nauki w 
systemie dziennym 

2 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej 
szkoły i będzie uczęszczać do tej szkoły w 
roku szkolnym, którego dotyczy 
postępowanie rekrutacyjne 

5  

Oświadczenie rodziców 
o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata 
do danej szkoły 

3 
Samotne wychowywanie dziecka przez 
rodzica pracującego zawodowo lub 
uczącego się w systemie dziennym 

5  

Oświadczenie rodzica o 
samotnym 
wychowywaniu dziecka 
godzone z pracą 
zawodową lub  nauką w 
systemie dziennym 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, ustala 

się dodatkowo następujące kryteria 

 

Lp. Kryterium 

Spełnianie 
kryterium 
tak/nie/ 
odmawiam 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów 

1 wielodzietność rodziny kandydata  
oświadczenie o wielodzietności 
kandydata 

2 niepełnosprawność kandydata  

orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2046, 1948). 
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3 
niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

 

Załącznik: orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2046, 1948) 

4 
niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

 

Załącznik: orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2046, 1948) 

5 
niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2046, 1948). 

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 potwierdzający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575) 

 

3. Wpisanie odpowiedzi odmawiam oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają 

podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem kryterium przy obliczaniu 

punktów. kryteria o których mowa w pkt. 2 mają jednakową wartość po 1 punkcie. 

 
 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie …. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym 

Grabiu, do której wniosek jest składany. Inspektor Ochrony Danych, e-mail: szkolawgrabiu3@w.pl Dane osobowe 

są przetwarzane przez Szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g  

RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dane osobowe 

mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych: Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, dostawcą 

oprogramowania i wsparcia IT. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom. Dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą 

przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z nauki lub w przypadku nie przyjęcia do 

szkoły przez okres roku szkolnego lub zakończenia podstępowania odwoławczego. Przysługuje Panu/Pani prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez danych osobowych jest 

obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Odmowa 

udostępnienia danych spowoduje brak możliwości udziału dziecka w procesie rekrutacji. Dane osobowe nie będą 

podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszego 

procesu rekrutacji. 

 

 

………………………         ………………………………………. 

         data      czytelny podpis rodziców kandydata 

 


