
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11                   

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DĘBICY  

DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO DLA KANDYDATA Z ORZECZENIEM                                     

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

na rok szkolny 2015/2016 

A.  Adresat wniosku i lista preferencji 

Ubiegam się o przyjęcie do szkoły podstawowych wedle poniższej kolejności preferencji. 

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części B niniejszego wniosku do szkoły oznaczonej 

w kolumnie „Adresat wniosku”. 

Kolejność 

preferencji 

Adresat 

wniosku* 
Nazwa szkoły i adres 

1   

2   

3   

* - należy oznaczyć „X” przy szkole, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek. 

B.  Dane osobowe dziecka 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imię*  

nazwisko*  

PESEL* 

           

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data urodzenia* dzień miesiąc Rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A  

 dziecko matka (opiekun 

prawny 1) 

ojciec (opiekun 

prawny 2) miejscowość*    

ulica*    

nr 

domu* 

nr 

mieszk.* 

      

kod pocztowy*    

poczta*    
* Art. 20t u.o.s.o. : wniosek zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,                                

a w przypadku  braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty 

elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 



F. Kryteria – dotyczą uczniów spoza terenu Gminy Miasta Dębica 

Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do 

szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy 

zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie 

chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia 

„ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego 

kryterium nie spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego w punkcie B. 

Kryteria  

Dziecko posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Rodzice dziecka pracują na terenie miasta Dębicy   TAK         NIE        ODMOWA 

Rodzic dziecka pracuje na terenie miasta Dębicy  TAK         NIE        ODMOWA 

Wielodzietnośd rodziny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata 
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.                    

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata  
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie1 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona     za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 TAK         NIE        ODMOWA 

……………………………………  …………………………………….  

podpis matki / opiekuna prawnego      podpis ojca / opiekuna prawnego  

                                                           
1 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja 

samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 



 

C. Inne informacje o dziecku  (istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka)   

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, 

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

D. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku                    

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

rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ 

prowadzący oraz statut placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek.                             

W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej 

niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych 

oświadczeniach. 

Oświadczam ponadto, że szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa             

nr ………w ………………………………………… 

 

……………………………………  …………………………………….  

podpis matki / opiekuna prawnego      podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

E. Informacje dotyczące danych osobowych 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku                    

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem 

danych jest szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna 

nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość 

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkole jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy                 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku                       

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

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

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

podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału 

w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia                   

do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

 

……………………….…………  …………………………………….  

podpis matki / opiekuna prawnego      podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

……………………………………  …………………………………….  

      miejscowość      data  



DANE DODATKOWE DO KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA 
Do klasy I 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy 
w roku szkolnym 2015/2016 

 
Uwaga! Kartę należy wypełnić pismem drukowanym 

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 
DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

PESEL  

DEKLARACJE 

Nauka religii               □ TAK                               □ NIE 

Nauka etyki              □ TAK                               □ NIE 

DANE DODATKOWE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy               □ TAK                               □ NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

dziecka (w publikacjach papierowych                             

i elektronicznych, w tym  internetowych, 

związanych z życiem szkoły) 

             □ TAK                               □ NIE 

Czy w związku z niskimi dochodami 

korzystam z opieki MOPS 
             □ TAK                               □ NIE 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926)z późn. zmianami przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy                
z siedzibą przy  ul. Szkotnia 14, 

 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi 
dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 
 

 

Dębica, dn. ...............................       Podpis matki/opiekuna prawnego ........................................ 

     Podpis ojca/opiekuna prawnego ........................................ 



 

……………………………………………                                               Dębica, ……..……………….. 
Imiona i nazwiska  rodziców/prawnych opiekunów  

 

…………………………………………… 
    Adres do korespondencji  

 

…………………………………………… 

 

          
 

    

 
 

WNIOSEK 

do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11                                                   

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy 
 

 

 

 

Proszę o zapisanie mojego dziecka ……………………………………………… 
       imię i nazwisko dziecka 

 

w roku szkolnym 2015/2016  do klasy I odstępując od pkt 1 art. 4 ustawy  z dnia 

30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.  

Przy podziale uczniów do klasy I proszę uwzględnić moje sugestie zawarte                    

w zgłoszeniu do szkoły podstawowej. 

 

 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 4 

1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy  I publicznej szkoły podstawowej                   

na oddziały dokonuje się według roku  i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.  

2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej 

dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 Data                     Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów   

 



………………………………………..   Dębica ……………………...   

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

Oświadczenie 

 

Rodzica/prawnego opiekuna dziecka spoza terenu  Gminy Miasta Dębica 

ubiegającego się o przyjęcie do klasy I integracyjnej w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy (dotyczy kryteriów  

z punktu F „Wniosku o przyjęcie do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11                  

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy dla kandydata z Orzeczeniem                           

o potrzebie kształcenia specjalnego”) 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
, 

oświadczam, że:   /proszę wybrać właściwy tekst z punktów 1,2 lub 3 i przepisać w całości/ 

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

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

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

 

1) Rodzice Imię i Nazwisko dziecka pracują na terenie miasta Dębicy. 

2) Matka lub ojciec Imię i Nazwisko dziecka pracuje na terenie miasta Dębicy. 

3) Imię i Nazwisko dziecka pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci). 

 

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

         Data                               Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

                                                           
2
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


