
Załącznik nr 1 do zarządzenia Biskupa Włocławskiego,  

L. dz. 54/2018/Bp, z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 

.................................................................................... 
Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica (opiekuna) kandydata 

................................................................................... 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

Ksiądz dr Jacek Kędzierski 

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich  

im. ks. Jana Długosza we Włocławku -  

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. ks. Jana Długosza, 

ul. Wojska Polskiego 2a, 87-800 Włocławek 

Telefon: 518014943, email: sekretariat.sp@zskdlugosz.pl,  

Strona internetowa szkoły: www.zskdlugosz.pl 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)
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1. Imię / Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki 

 

 

Ojca 

 

 

5. Adres zamieszkania rodziców i 

kandydata² 

Kod  pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu (i) 

mieszkania 

 

6. Adres poczty 

elektronicznej i numery 

telefonów rodziców 

kandydata (o ile 

posiadają) 

Matki 

 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

  

mailto:sekretariat.sp@zskdlugosz.pl
http://www.zskdlugosz.pl/


II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy publicznych szkół 

podstawowych
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(Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)4 

 

1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres szkoły 

2. Drugi wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres szkoły 

3. Trzeci wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres szkoły 

III.  Informacja dodatkowa o dziecku 

 

1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych trudnościach 

dziecka: 

 

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

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

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

 

2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

 

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

 

3. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły) 

 

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

 

IV. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym. 
 

L.p. Kryterium 

Wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnianie 

kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak
*)

 

1 Rodzice kandydata wyrażają chęć realizacji celów i 

zadań Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku. 

Oświadczenie rodziców  

 
Stopień spełnienia kryterium oceniany 
jest w trakcie rozmowy z kandydatem 

i jego rodzicami. 

 

2 Chęć realizacji celów i zadań Zespołu Szkół 

Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 

poświadczona jest dodatkowo pozytywną opinią 

proboszcza parafii, do której przynależy rodzina 

kandydata 

Opinia proboszcza parafii  

3 Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym 

realizował obowiązkowe zajęcia wychowania 

przedszkolnego w Katolickim Publicznym Przedszkolu 

„Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku 

Oświadczenie rodziców  

4 Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie 

uczęszczać do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza we Włocławku 

Oświadczenie rodziców  



 

5 Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 

Włocławku jest szkołą położoną najbliżej miejsca 

zamieszkania lub pracy jednego z rodziców kandydata 

Oświadczenie rodziców  

6 Rodzic jest pracownikiem Zespołu Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza we Włocławku 

Zaświadczenie dyrektora 

szkoły 
 

*)
 Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium napisz TAK 

i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie 
…………………….. 

Oświadczenia wnioskodawców: 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.
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2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez 

organ prowadzący szkołę, do której kierowany jest wniosek. W szczególności mam świadomość 

przysługujących komisji rekrutacyjnej uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych 

oświadczeniach. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). 

 

 

……………………………   ……………………………………………………………. 
data       czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 

Pouczenie:  
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły 

do której wniosek został złożony. 

Załączniki: 

1. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne 

2. zdjęcie w pliku jpg przesłane na adres szkoły: sekretariat.sp@zskdlugosz.pl - nazwa pliku według wzoru: 

nazwisko,imię.jpg 

3. Skrócony odpis aktu urodzenia.  

4. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, określonych w pkt. IV niniejszego wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o. wniosek zawiera dane podane w pkt 1–5 tabeli, natomiast dane w pkt 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji 
rodzice posiadają. Dane w pkt 1–5 należy podać obowiązkowo, natomiast dane w pkt 6 – dobrowolnie, gdyż mogą być one potrzebne do skutecznego 

komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

2 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

3 Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech szkół. 

4 Zgodnie z art. 156 ust. 2 u.p.o. wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać. 

5 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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