
Ostrów Wielkopolski 
 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok 

szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna 

art. 133 ust.2 i 3, art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  

 

 

Termin składania: do 8 czerwca 2021, 

Miejsce składania: 
wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej wymienionej na 

liście na pierwszym miejscu. 

 

WYBRANA PLACÓWKA 
 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim 

PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

 
Nazwisko: Numer PESEL: 

Imię: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: Narodowość: 

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

Adres zamieszkania dziecka 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I 

 
Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego I 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I 

 
Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II 

 
Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego II 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II 

 
Telefon: Adres e-mail: 



KRYTERIA NABORU 
 Kryteria lokalne Tak Nie 

Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

w oddziale przedszkolnym w wybranej we wniosku szkole podstawowej - Placówka: 

................................................................... 

  

Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego   

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - Placówka: 

................................................................... 

  

Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły - Placówka: 

................................................................... 

  

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych 

opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - Placówka: ................................................................... 

  

Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła - Placówka: 

...................................................... 

  

Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły - Placówka: ...................................................................   

Obwód szkolny Tak Nie 

Placówka: ................................................................. .. - Placówka obwodowa   

 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

 
Dodatkowe potrzeby edukacyjne Tak Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy   

Dziecko będzie korzystać ze stołówki   

Jestem zainteresowany, aby dziecko od klasy IV w szkole z oddziałami sportowymi kontynuowało naukę w 

oddziale sportowym 

  

Jestem zainteresowany aby dziecko uczyło się języków  

Pouczenia: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkół oraz oddziałów przedszkolnych w szk ołach podstawowych. 

 
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem placówki pierwszego wyboru l ub placówki, do 

której dziecko będzie uczęsz

Data wypełnienia wniosku  

Podpis rodzica / opiekuna prawnego  

Data przyjęcia wniosku przez placówkę  



 


