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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIŁGORAJU 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

(dotyczy dzieci zameldowanych poza obwodem szkoły) 
 
 

Wniosek o przyjęcie należy wypełnić pismem drukowanym. 
 

 DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Imię/imiona 

 

PESEL            

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres meldunku 
stałego dziecka 

 
 
 

 DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Dane  matki/opiekuna prawnego ojca/opiekuna prawnego 

Imię / imiona  
 

  

Nazwisko/ nazwiska     

Telefon kontaktowy     

Adres e -mail   

ADRESY ZAMIESZKANIA 

 dziecko matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

gmina    

miejscowość    

ulica    

nr domu/ nr mieszkania    

poczta    

Kryteria rekrutacyjne  (spełnienie kryterium proszę zaznaczyć „+”) 
Dokumenty potwierdzające 

spełniane kryterium 

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5                  
w Biłgoraju  - 6 pkt 

Potwierdza Dyrektor 
Szkoły  

 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 5, oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 – 4 punkty 
Potwierdza Dyrektor 
Szkoły 

 

Szkoła znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców lub opiekunów prawnych 
dziecka – 3 punkty 

Oświadczenie 
rodziców lub 
prawnych opiekunów 
kandydata 

Załącznik nr 1   

Szkoła znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych opiekunów kandydata 
(dalszej rodziny dziecka wspomagającej rodziców w sprawowaniu opieki) – 3 punkty                 

Oświadczenie 
rodziców lub 
prawnych opiekunów 
kandydata 

Załącznik nr 2  

Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie 
Miasta Biłgoraj – 2 punkty 

Dokument potwierdzający 
zatrudnienie/prowadzenie działalności 
gospodarczej 

 

 

Wzory oświadczeń stanowią załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. 
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Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK  NIE  

Nr orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 
 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Oświadczam, ze zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 
59) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam 
świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej mniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności 
wskazanych w powyższych oświadczeniach. 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę korzystania z usług tej szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam 
świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę 
miejsca w szkole. 
 
 
…………………………………………………………………  i  ………………………………………………………………………………. 
 
           ( podpis matki/opiekuna prawnego)                                                             ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62 a. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl  
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju i zapewnienia 
odpowiedniej formy kształcenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO, tj. w celu 
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00 - 193 Warszawa).Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej 
Administratora oraz w jego siedzibie.  

 
…………………………………………………………………  i  ………………………………………………………………………………. 
           ( podpis matki/opiekuna prawnego)                                                             ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

Liczba załączników: ………………….. 
 

 
Biłgoraj, dnia ………………………               Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego………………………………………………… 

      
  
                                              Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego ………..…………………………………… 

 
 

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Placówka, w której dziecko realizuje  obecnie 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

 

Przynależność do Podstawowej Opieki Zdrowotnej    

Dziecko uczęszczało do logopedy  TAK   NIE  

 

Czy chcą Państwo zapisać dziecko do świetlicy?      Tak                         Nie  

 

Jeśli dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej, to do wniosku należy dołączyć kartę zapisu do świetlicy. 

 
Proszę o dołączenie następujących dokumentów: 

1. Zaświadczenie o miejscu zameldowania dziecka (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). 
2. Kopia orzeczenia/opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada). 

3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada). 

mailto:iod@bilgoraj.pl

