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WNIOSEK  

o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły 
 do pierwszej klasy szkoły podstawowej  

rok szkolny 2019/2020  
 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 

Na podstawie 133 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz uchwały 

nr XLII/343/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Maz. 2017 poz. 3853).  
 

Termin składania:  

od 27 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. 
 
Miejsce składania: 
wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkołach podstawowych wymienionych we wniosku  
 

I. Wybór oferty edukacyjnej 

Można zgłosić dziecko do więcej niż jednej szkoły, jednak w takim przypadku listę placówek należy ułożyć według preferencji, gdzie najwyżej 
będzie wpisana oferta edukacyjna najbardziej Państwu odpowiadająca. 
 

Nr 
wyboru 

Nazwa i adres szkoły 

1.   

2.   

3.   

II. Dane osobowe dziecka 

Dane identyfikacyjne dziecka 

imiona       

nazwisko       

PESEL* 
           

data urodzenia 
dzień miesiąc Rok 

Adres zamieszkania dziecka 

kod pocztowy:  miejscowość:  

ulica:       
      nr domu:       nr mieszkania:  

(*) W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość: …………………………………………………….…. 

  

Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Godzina złożenia  
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III.  Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych 

 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

imię i nazwisko             

adres 
zamieszkania 

kod pocztowy, 
miejscowość 

  

ulica,  
nr domu,  
nr mieszkania 

  

telefon kontaktowy**   

adres poczty elektronicznej**   

(**) Należy wpisać, gdy rodzice, opiekunowie posiadają 
 
 

IV. Inne informacje i dane o dziecku 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły podstawowej, zgodnie z wynikającymi  
z przepisów prawa przyjętymi zasadami rekrutacji.  
Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat.  
 

Kryteria 

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (brat lub siostra 
mieszkający wspólnie z kandydatem) uczęszczającego do szkoły, 
do której składany jest wniosek. 

Potwierdzeniem spełniania kryterium jest dołączone do wniosku oświadczenie rodzica lub 
prawnego opiekuna kandydata o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa spełniającego 
kryterium. 

 TAK         NIE        

Rozliczenie ostatnio złożonego podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, z podaniem 
miejsca zamieszkania w Markach. 

Potwierdzeniem spełniania kryterium jest jeden z poniższych dokumentów: 

- kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatku dochodowego z potwierdzeniem jego 

złożenia w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem); 

- oświadczenie rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów kandydata o rozliczeniu podatku 

od osób fizycznych w US w Wołominie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Markach. 

 TAK         NIE        

Zameldowanie kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów 
w Markach. 

Potwierdzeniem spełniania kryterium jest dołączone do wniosku oświadczenie rodzica lub 
prawnego opiekuna o zameldowaniu w Markach kandydata i rodzica lub prawnego opiekuna. 

 TAK         NIE        

Droga dojścia kandydata z domu do szkoły o długości krótszej niż 
do szkoły obwodowej. 

Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest dołączone do wniosku oświadczenie rodzica lub 
prawnego opiekuna o długości drogi dojścia kandydata z domu do szkoły. 

 TAK         NIE        

Zatrudnienie w szkole rodzica kandydata lub prawnego opiekuna. 

Potwierdzeniem spełniania kryterium jest dołączone do wniosku oświadczenie rodzica lub 
prawnego opiekuna o zatrudnieniu w szkole. 

 TAK         NIE        
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V. Oświadczenia 

Oświadczenie dotyczy wyłącznie dzieci urodzonych w roku 2013 

Uwaga, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
(Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), aby dziecko sześcioletnie mogło zostać przyjęte do klasy I, 
konieczne jest spełnianie jednego z poniższych warunków (należy zaznaczyć spełniany przez 
dziecko warunek):  

 Oświadczam, że moje dziecko w roku szkolnym 2018/2019 korzysta z wychowania 

przedszkolnego w (wpisać nazwę jednostki oświatowej)  

 

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

 

 Oświadczam, że dla mojego dziecka została wystawiona przez właściwą poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej, którą to opinię załączam do wniosku.  

 

W przypadku spełniania poszczególnych kryteriów do wniosku należy dołączyć inne 
dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie tych kryteriów. 

 

Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

Na podstawie art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 

ze zm.) stwierdzam:  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

         ……..………………………………..                                                           …………………………………..……. 
(czytelny podpis matki / opiekuna prawnego)                          i/lub                           (czytelny podpis ojca / opiekuna 

prawnego) 
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V. Pouczenie 

 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę 
zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług szkoły w terminie od 14.06.2019 r.  
do 19.06.2019 r.  

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

 

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest każda ze szkół podstawowych wykazanych  

w I części wniosku, które będą przetwarzały dane osobowe kandydatów na uczniów/wychowanków (w tym dane osobowe 

rodziców / opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 

2018 poz. 996 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat adresów poszczególnych szkół można pozyskać na stronie 

www.marki.pl.   

 

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie  

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka do Szkoły, a w przypadku przyjęcia dziecka, także do realizacji celów 

edukacyjnych wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych we wniosku będzie Ustawa 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2017 poz. 1646).   

 

Zebrane dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą być udostępniane do nadzorujących pracę Szkoły instytucji, 

m.in. właściwych jednostek współpracujących i organów nadzorujących, tj. Centrum Usług Wspólnych w Markach, Urzędu 

Miasta Marki, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz ewentualnie do podmiotów, które będą przetwarzały dane w imieniu 

administratora na podstawie umowy. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów 

prawa celów archiwizacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za 

pośrednictwem Sekretariatu Szkoły. Niepodanie danych we wniosku będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w 

procesie rekrutacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu 

nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.marki@edukompetencje.pl 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)                           i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego) 


