
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2023 

Wójta Gminy Świdnica 
 z dnia 26 stycznia 2023 r 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej  

 

Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych ubiegających się o przyjęcie dziecka do szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świdnica 

 

Podstawa prawna: art. 133 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
Miejsce składania: placówka oświatowa wykazana jako placówka pierwszego wyboru 
 
 

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Dane osobowe matki/opiekuna prawnego dziecka   
Imię:  

Nazwisko: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
Ulica: 

Nr domu: 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………….. 

Data przyjęcia wniosku 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej: 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 
 

do klasy: ………………………………………………… 

PODSTAWOWE DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 
Imię: 

Drugie imię: 

Nazwisko: 
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość): 
 
Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania dziecka 
Ulica: 

Nr domu: 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: 



Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego dziecka  
Imię:  

Nazwisko: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
Ulica: 

Nr domu: 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja 

rekrutacyjna rozpatrując wniosek o przyjęcie, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 
potwierdzone.  

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać od rodziców/opiekunów prawnych 
przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.  

3. W okresie wskazanym w harmonogramie należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka 
do placówki szkolnej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W przypadku braku 
pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki szkolnej, 
do której zostało zakwalifikowane.  

 
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE DO WNIOSKU: 

Lp. 
Liczba sztuk   

Proszę wymienić jakie: 

1.  

2.  

3.  
 

Data wypełnienia wniosku  
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
 

 

                                                           
1 dokument należy złożyć w oryginale. 

KRYTERIA REKRUTACYJNE 
I etap rekrutacji (kryteria ustawowe)  TAK NIE 
1. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek    
II etap rekrutacji (kryteria ustalone przez Radę Gminy Świdnica - dotyczą kandydatów, 

którzy zamieszkują poza obwodem szkoły, do której składany jest wniosek) 
TAK NIE 

1. 
Dziecko posiada zameldowanie na terenie gminy Świdnica  
(dane potwierdza Urząd Gminy w Świdnicy na pisemny wniosek placówki oświatowej, 
która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne) 

  

2. 
Dziecka uczęszczało do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez 
Gminę Świdnica  
(dane potwierdza placówka oświatowa do której uczęszczało dziecko) 

  

3. 
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę 
Świdnica  
(dane potwierdza placówka oświatowa do której uczęszcza rodzeństwo dziecka) 

  

4. 
Dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego  
(wymagane pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym 
wychowywaniu dziecka)1 

  


