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                                                                                              Dyrektor 

                                                                         Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito 

                                                                                    ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań
        

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - rok szkolny 2017/2018 

I. DANE KANDYDATA I RODZICÓW (tabelę należy wypełnić czytelnym pismem). 

1. Imię/imiona i nazwisko 
kandydata 

 

2. Data i miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3. Numer PESEL kandydata*  

4.  Imiona i nazwiska rodziców 
Matki 

 
 

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca 
zamieszkania kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

6. Adres miejsca 
zameldowania kandydata 
(wpisać, jeśli jest inny niż 
adres zamieszkania) 

Kod pocztowy    

Miejscowość    

Ulica    

Numer domu  Numer lokalu  

7. Adres miejsca 

zamieszkania rodziców 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Matki  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

   Ojca  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

8. Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów 

rodziców kandydata - jeśli 
posiadają 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

*w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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II. Adres szkoły obwodowej zgodnej z miejscem zamieszkania 

 

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

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

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

 

 
III. Uzasadnienie wyboru Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pierwszy etap rekrutacyjny - informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ 

prowadzący i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie. 

*We właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym z 3 kryteriów należy wstawić znak  X 

 

L.P Kryterium Tak* Nie* 

1. Absolwenci przedszkola Cogito.   

2. Miejsce zatrudnienia (wykonywania pracy) rodzica/rodziców kandydata w 
dzielnicy Grunwald. 

  

3. Korzystanie z usług szkoły lub przedszkola Cogito w Poznaniu przez 

rodzeństwo kandydata. 

  

4. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 w 
gminie Poznań. 

  

 

IV. Drugi etap rekrutacyjny - informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez 

organ prowadzący i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie. 

Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określony w pkt. IV, nie da ostatecznego 
rozstrzygnięcia (kandydaci uzyskali w tym etapie równorzędne wyniki lub po zakończeniu tego etapu 
i przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno z kryteriów z tej grupy, szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami), przeprowadza się kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i 
liczbę punktów dla każdego kryterium: 
 

L.P Kryterium Tak* Nie* 

5. Wielodzietność rodziny kandydata1    

6. Samotne wychowywanie2   

                                                           
1 Wielodzietność rodziny kandydata oznacza troje i więcej dzieci (zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe 

- Dz. U. 2017 poz.59). 

2 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem (zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe - Dz. U. 2017 poz.59) 
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Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych tabelach IV  i V ( punkty 
od 1-6)………………………………………3 
             (wpisać właściwe  nr punktów) 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia4 

  

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

podpis matki/ opiekuna prawnego                                          podpis ojca/ opiekuna prawnego                                                                           

                              
   

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszej deklaracji jest Fundacja Familijny Poznań z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 

Poznań. Ujawnione dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, na postawie art. 23 ust. 

1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016.922.).Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą 

udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich 

poprawiania. 

 

   ………………………………………………           
                                                                                          …………………………………………                                                                                    
podpis matki/ opiekuna prawnego                                               podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

  

 

 

                                                           
3 Zgodnie z  art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do wniosku dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. 

4 Zgodnie z art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  oświadczenia, o których mowa we wniosku  

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 organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zgodnie z zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego. 

 


