
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA   
(spoza obwodu) 

do Szkoły Podstawowej nr 3  
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku 

na rok szkolny 2023 / 2024 
 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

 

DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię    Nazwisko  
 
 
PESEL    
 
 
W przypadku braku nr PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 

Data urodzenia              Miejsce urodzenia  
 
 
      dzień                     miesiąc                            rok  
 

Adres zamieszkania dziecka 
Ulica       nr domu  nr lokalu 
 
 
Kod     Miejscowość 
 
 
Adres zamieszkania rodziców, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka 
 
Ulica           nr domu      nr lokalu          tel. stacjonarny 
 
 
Kod    Miejscowość 
 
 
Dane rodziców/opiekunów: 
Imię                             Nazwisko                 Telefon  
 
 
Adres poczty elektronicznej 
 
 
Imię                            Nazwisko                 Telefon  
 
 
Adres poczty elektronicznej 
 
 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
(np. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zaświadczenia związane ze stanem zdrowia, opieka poradni specjalistycznej. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis obojga rodziców /prawnych opiekunów) 

 

   

 

   

      

      

           

   

 

  

   

     

 

 
 

 
 



 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych określonych przez organ prowadzący: 
 

1. pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
szkoły , do której kandydat ubiega się o przyjęcie; 

2. pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu w szkole, do której kandydat 
ubiega się o przyjęcie; 

3. pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania; 
4. aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilno – prawnej, lub wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, lub informacja z Centralnego Rejestru Sadowego 
potwierdzające wykonywanie pracy na terenie Leżajska; 

 
W poniższej tabeli należy zaznaczyć - wpisując x- wybrane odpowiedzi. 
 

Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący TAK NIE punkty 
wypełnia komisja 

1 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły , do której 
kandydat ubiega się o przyjęcie – 2 pkt. 

   

2 Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w szkole do 
której kandydat ubiega się o przyjęcie – 2 pkt. 

   

3. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły 
obwodowej – 2 pkt. 

   

4. Obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni (w tym rodzic 
samotnie wychowujący dziecko) kandydata wykonują pracę 
na terenie Leżajska – 2 pkt. 

   

 
                                                                                                   razem liczba punktów: 

 
 
 

 
Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 
 
Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 Kodeksu Karnego 
 
Pouczenie: 
Kodeks karny: (art.. 233. § 1.271) Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. §	 1a.272).	 Jeżeli	 sprawca	 czynu	
określonego	w	 §	 1	 zeznaje	 nieprawdę	 lub	 zataja	 prawdę	 z	 obawy	 przed	 odpowiedzialnością	 karną	 grożącą	 jemu	
samemu	lub	jego	najbliższym,	podlega	karze	pozbawienia	wolności	od	3	miesięcy	do	lat	5. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Leżajsk, dn …..   ………………………………..            i              ………………………………… 
                      (podpis ojca/opiekuna prawnego)                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
Ważne: złożenie podpisu oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie 
internetowej szkoły (https://sp3lezajsk.pl/) 
 
Potwierdzam otrzymanie pouczenia 
 
 
Leżajsk, dn …..   ………………………………..            i              ………………………………… 
                      (podpis ojca/opiekuna prawnego)                                                               (podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 
Do wniosku dołączam: 
 
1. załącznik nr 1 – Oświadczenia 
2. załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 



                                                                                                                                                                  
Załącznik nr 1 do wniosku 

                                                  OŚWIADCZENIA 
 
 

1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły,  

do której kandydat ubiega się o przyjęcie; 

Ja, niżej podpisany/a ……………...................................................……………..., oświadczam , 

że moje dziecko ………..............………………… uczeń kl……………….. uczęszcza do Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Leżajsku. 

 

 Leżajsk, dnia ……………. …….         ……………….……………………… 

                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

2. Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole,  

do której kandydat ubiega się o przyjęcie; 

 

Ja, niżej podpisany/a …......................................………………………..., oświadczam, że jestem 

zatrudniony/zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Leżajsku. 

 

Leżajsk, dnia ……………. …….        ……………….……………………… 

                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

3. Oświadczenie o drodze kandydata do szkoły 

Ja, niżej podpisany/a …………………........................................................………..., oświadczam, 

że droga mojego dziecka ……........................…………………… do Szkoły Podstawowej nr 3 

 w Leżajsku jest krótsza niż do szkoły obwodowej. 

 

 Leżajsk, dnia ……………. …….         ……………….……………………… 

                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 2  
 

 
                                                                                          Leżajsk, dnia ……………… 

 
  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

imię i nazwisko (osoby której dotyczy zgoda)   
 

……………………………………………...… 
 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
RODO), oświadczam że:  
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych przez Administratora 
zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka lub zgłoszeniu dziecka do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
w Leżajsku  na rok szkolny 2023/2024 w formie papierowej   

• w celu:  przyjęcia dziecka do szkoły 
• w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie tj. rekrutacji Pani/Pana 

dziecka do szkoły lub w celu przyjęcia Pani/Pana dziecka spoza obwodu. 
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są ono zgodne z prawdą.  
  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i podstawie 
przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.  
 
Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome 
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
 

 
 

_____________________________________________     
                                                              podpis rodziców /opiekunów prawnych 

 
 

 

 

 
 


