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……………………………. 
    pieczęć szkoły 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA  
DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej Nr 5 
 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku. 
 

I. Dane osobowe dziecka 
 

Dane identyfikacyjne dziecka 

Imiona 
 

Nazwisko 
 

PESEL            

data urodzenia dzień:                miesiąc:  rok: 

miejsce urodzenia 
 

Adres zamieszkania dziecka 

kod pocztowy  miejscowość 
 

ulica 
 

nr domu 
 

nr mieszkania 
 

Adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

kod pocztowy 
 

miejscowość 
 

ulica 
 

nr domu 
 

nr mieszkania 
 

 

Data złożenia 
(wypełnia SP nr 5) 

 



 

 

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych 
 

Matka dziecka: 
Imię   nazwisko     adres miejsca zamieszkania           adres e-mail              nr telefonu            

 
 

    

 
 
Ojciec dziecka: 
Imię   nazwisko     adres miejsca zamieszkania           adres e-mail              nr telefonu  

 
 

    

 
 
 
Informacja o ubieganiu się o miejsce w innych szkołach: 
 

Informuję, że wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 
złożyłam/em)dodatkowo w  następujących szkołach: 

 
1………………………………………………………………………………………………… 
 

2………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
 

III. Inne informacje i dane o dziecku (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego 
kryterium, należy razem z wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty) 
 

 

INFORMACJE O DZIECKU  

- dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego 
załącznik: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 
lutego 2020 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2020.426). 

□ TAK    □ NIE    

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
 DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

- kandydat zamieszkuje  na terenie Miasta Gminy Włocławek   
załącznik: oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka □ TAK    □ NIE    

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2020/21 uczęszcza lub będzie 
uczęszczać do  Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu,  bądź zamiarze uczęszczania rodzeństwa dziecka  
do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

□ TAK    □ NIE    

- Szkoła Podstawowa nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi jest zlokalizowana 
najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców   
załącznik: oświadczenie o lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
 w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców 

□ TAK    □ NIE    

 



 

 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku mogące wpłynąć  na funkcjonowanie dziecka w szkole (stan 

zdrowia, alergie, ograniczenia, potrzeby specjalne itp.), zgodnie Ustawą Prawo oświatowe 

 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4): 

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

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

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

 

V. Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami  i kryteriami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 

 z Oddziałami Integracyjnymi. W szczególności mam świadomość  przysługujących Komisji Rekrutacyjnej uprawnień do potwierdzanie 

okoliczności wskazanych we Wniosku. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do rekrutacji  będę zobowiązany (a), w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 13 kwietnia  2021 r, potwierdzić  wolę korzystania z usług Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Mam 

świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w 

placówce. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000  

ze zm.) administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Mam świadomość przysługującego mi prawa 

wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 ze zm.) w związku z Ustawą Prawo  Oświatowe (Dz. U. 2019. 1148, 1078, 1287, 1680, 

1681, 1818, 2197 i 2248). 

Wiem, że mam prawo odmówić  podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie 

rekrutacji  lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

 

 

   

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

        Czytelny podpis matki                       Czytelny podpis ojca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

…………………………………………………………………                                             Włocławek, …………………………………………….. 
             (nazwisko i imiona rodziców)                                                                                                               (data) 

…………………………………………………………………… 
                  (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………… mieszka na terenie Miasta  
                                                              (nazwisko i imię dziecka) 

Gminy Włocławek 

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

 

 

....................................................                      …………………………………… 
         Czytelny podpis matki                                          Czytelny podpis ojca 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………………                                             Włocławek, …………………………………………….. 
             (nazwisko i imiona rodziców)                                                                                                            (data) 

…………………………………………………………………… 
                  (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecko ………………………………………………………………… 
                                                                               (nazwisko i imię dziecka) 

w roku szkolnym 2020/21 będzie uczęszczać lub ma zamiar uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku. 

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

 

 

....................................................                      …………………………………… 
         Czytelny podpis matki                                          Czytelny podpis ojca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

……………………………………………………………………                                             Włocławek, …………………………………………….. 
             (nazwisko i imiona rodziców)                                                                                                                (data) 

…………………………………………………………………… 
                  (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi jest zlokalizowana w pobliżu 

miejsca mojego zamieszkania/w pobliżu miejsca pracy jednego z rodziców*. 

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

 

 

....................................................                      …………………………………… 
         Czytelny podpis matki                                          Czytelny podpis ojca 
 

*niepotrzebne skreślić 


