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                                                                             Załącznik nr 2 
    do Zarządzenia Nr WAO.0050.42.2022 

                                                                                          Burmistrza Łomianek  
                                                                                             z dnia 17 lutego 2022 r. 

…………………………………………… 
 
……………………………………………                  
 Imiona i Nazwiska wnioskodawców – rodziców kandydata 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
      Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej 

w  ………………………….………. 

ul. ...……………………………….. 
     
 

Wniosek o przyjęcie do klasy I kandydata zamieszkałego poza obwodem 

szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Łomianki 1 

 
I.    Dane osobowe kandydata i rodziców 2 

        (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 
 

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 miejsca zamieszkania  
Matki 

Kod pocztowy,  
Miejscowość 

 

Ulica, numer domu 
/numer mieszkania 

 

6. 
Adres miejsca zamieszkania  
Ojca 

Kod pocztowy,  
Miejscowość 

 

Ulica, numer domu 
/numer mieszkania 

 

7. Adres miejsca zamieszkania  Kod pocztowy,  
Miejscowość 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 
zm.) postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.   
2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli. 
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kandydata Ulica, numer domu 
/numer mieszkania 

 

8. 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 
kandydata3 
 

Matki 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

W poz. 5,6 i 7 należy wpisać pełny adres 
 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Miejską w Łomiankach 
– Uchwała Nr XXIV/303/2017 z dnia 9 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą  
nr XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 roku  

 
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów należy wstawić znak X 

L.p. Kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

 
Tak*) 

 

 
Nie*) 

1. 

 
Rodzeństwo kandydata 
uczęszczające do Szkoły 
Podstawowej, do której składany 
jest wniosek  
 

Oświadczenie4  rodziców/prawnych 
opiekunów  

  

2. 

Dziecko, którego rodzice/prawni 
opiekunowie lub rodzic/prawny 
opiekun samotnie wychowujący 
dziecko są płatnikami podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz Gminy Łomianki   

Oświadczenie4 o rozliczaniu podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz 
Gminy Łomianki (od każdego z 
rodziców/prawnych opiekunów) 

  

3. 

Dziecko, którego jeden z 
rodziców/prawnych opiekunów 
jest płatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz Gminy Łomianki   

Oświadczenie4 o rozliczaniu podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz 
Gminy Łomianki (od jednego z 
rodziców/prawnych opiekunów) 

  

4. 

Dzieci zamieszkałe w rejonach 
innych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Łomianki 

Oświadczenie4  rodziców/prawnych 
opiekunów 

  

5. 

Kandydat spełniał obowiązek 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej, do której składany 
jest wniosek 

Oświadczenie4  rodziców/prawnych 
opiekunów 

  

                                                 
3 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo oświatowe, adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata należy podać, jeśli je posiadają. 
4 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie przez dyrektora szkoły podstawowej o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.   
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Do wniosku dołączam oświadczenia5 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych  
w punkcie: …………..………………………………..………………………..……..………… 

 
III. Dodatkowe informacje 
 
Nazwa i adres szkoły obwodowej ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.6  

 
 
 
……………………………………    ….…………………………………………… 
                Miejscowość,  data          czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 
 

 

                                                                                                  ……………………………………………….. 
                                                                                                                    czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 
 
Pouczenie: 
 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

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

 
 
 
……………………………………    ….…………………………………………… 
                Miejscowość,  data          czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 
 

 

                                                                                                  ……………………………………………….. 
                                                                                                                    czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

                                                 
5 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające 
spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący. 
6 Zgodnie z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) - 
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. 
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