
Data przyjęcia wniosku:     

 
 

Wniosek kandydata do klasy I 

                                        Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle 

na rok szkolny 2020/2021 

 
1. Dane kandydata: 
 

Imiona i nazwisko kandydata  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

PESEL kandydata1  

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
 
 

 
 

2. Dane rodziców/opiekunów kandydata: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

 

Adres miejsca zamieszkania  
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada   

 
 
 
 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

 

Adres miejsca zamieszkania  
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu  

tożsamości. 

        



3. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o kandydacie2: 
 

Rodzaj informacji o kandydacie tak nie 

informacja o stanie zdrowia     

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej   

potrzeba szczególnej opieki   

stosowana dieta   

zalecenia lekarskie   

 
1. Nazwa szkoły lub przedszkola , w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

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

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

* nie dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle 

2. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły) 

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

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

4.  Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją  :  
 

Informacja o spełnianiu kryteriów samorządowych ustalonych przez 
organ prowadzący oraz o załącznikach do wniosku potwierdzających 
spełnianie tych kryteriów.  
 
(* We właściwej kolumnie  Tak/ Nie przy każdym z 4 kryteriów należy wstawić znak X) 

 
Lp. Kryterium  Liczba 

punktów 
Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

Tak NIE 

1. Kandydat do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej 
zamieszkuje na terenie Miasta 
Jasła. 

7 pkt 

Oświadczenie rodziców                     
o zamieszkiwaniu kandydata 
na ternie Miasta Jasła. 

  

2. Kandydat jest samotnie 
wychowywany przez rodzica 
lub jest objęty pieczą 
zastępczą 

7 pkt 

Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację albo akt zgonu 
jednego  z rodziców wraz                           
z oświadczeniem rodzica o 
samotnym wychowywaniu 
dziecka i niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie                              
z rodzicem. Dokument 
potwierdzający objecie piecza 
zastępczą stosownie do 
przepisów o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

  

3. Rodzeństwo kandydata               
do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej uczęszcza: 
1) do szkoły podstawowej,    

o przyjęcie do której 
ubiega się kandydat, 

2) do oddziału 
przedszkolnego w  szkole 
podstawowej, o przyjęcie 

 
6 pkt 

Oświadczenie rodziców o 
uczęszczaniu rodzeństwa do 
szkoły podstawowej, oddziału 
przedszkolnego               w 
szkole podstawowej                
o przyjęcie do której ubiega 
się kandydat. 

  

 
2 Wpisać w odpowiedniej rubryce „tak” lub  „nie”. 



do której ubiega się 
kandydat 

4. Miejsce pracy przynajmniej 
jednego z rodziców 
kandydata znajduje się na 
terenie Miasta Jasła. 

5 pkt 

Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu lub wyciąg               
z właściwego rejestru 
potwierdzający 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

  

 
 

5. Oświadczenie wnioskodawcy: 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we  wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.3 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku                              

i załącznikach do wniosku dla celów związanych z rekrutacją kandydata do Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Jaśle. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 7                     

w Jaśle. 

 
 

Jasło, dnia ................................                                   …..................................................... 
                                                                                                      (czytelny podpis matki/opiekunki)    
 
 
                                                                                     .........................................................                                              

             (czytelny podpis ojca/opiekuna 

6. Pouczenie 
 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku  będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, przeprowadzonym                        

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z 
późn.zm.). 

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle  reprezentowana przez Dyrektora 

mające siedzibę w Jaśle  przy ul. Św. Jana z Dukli 94, 38-200 Jasło. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

 
1. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 zgłoszenia, jest obowiązkowe. 

2. Art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z 
późn.zm.) wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia dziecku podczas 

pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczo-
wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 3 
wniosku, nie jest obowiązkowe. 

3. Zgodnie z art.133 ust. 2 i art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone 
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

 
3 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie 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. 


