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Wybrane placówki
Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (proszę wpisać wybrane grupy/typy oddziałów z maksymalnie trzech
szkół, w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej)
Pozycja Szkoła podstawowa Grupa / typ oddziałów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dane dziecka
PESEL Seria i numer paszportu / dokumentu tożsamości (wypełniane gdy brak numeru PESEL)

Imię Drugie imię (jeżeli posiada) Nazwisko

Data urodzenia

- -

Adres zamieszkania dziecka
Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

-

Województwo Powiat Gmina

Szkoła obwodowa
Nazwa Miejscowość

Województwo Powiat Gmina

Dane rodzica* (matki) Dane rodzica* (ojca)
Imię Imię

Nazwisko Nazwisko

Telefon kontaktowy - jeżeli posiada** Telefon kontaktowy - jeżeli posiada**

E-mail - jeżeli posiada** E-mail - jeżeli posiada**

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.
**W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam".
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Adres zamieszkania rodzica* (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Adres zamieszkania rodzica* (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica Nr domu Nr lokalu Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość

- -

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) do niniejszego
wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie „Załącznik do wniosku – informacja
o spełnianiu kryteriów”.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/ Pana szkoła podstawowa I
wyboru(szkoła/ zespół szkół / zespół szkolno - przedszkolny). W przypadku, gdy Pani / Pana dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej
wskazanej jako szkoła I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią / Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły
podstawowej jednostki oświatowe.Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce „Informator” pod nazwą wybranej przez Panią / Pana
jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej

Data przyjęcia wniosku Podpis rodzica (matki) Podpis rodzica (ojca)
(wypełnia placówka)
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1. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych szkół podstawowych
(wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

Określone Uchwałą Nr LVIII/1077/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 r.

Lp. Kryterium Spełnianie kryterium
TAK / NIE / ODMAWIAM *

1 Zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 10 pkt.

2

Uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w
danym zespole szkół. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do
oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej - 6 pkt.

Szkoła pierwszego wyboru
Szkoła drugiego wyboru
Szkoła trzeciego wyboru

3

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub
zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa -7 pkt.

Szkoła pierwszego wyboru
Szkoła drugiego wyboru
Szkoła trzeciego wyboru

4
Oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za
miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica / opiekuna prawnego
samotnie wychowującego dziecko - 13 pkt.

5 Wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt.

6

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 3 pkt.

Szkoła pierwszego wyboru
Szkoła drugiego wyboru
Szkoła trzeciego wyboru

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM
oznacza, że rodzice odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów).

2. Dodatkowe* kryteria rekrutacji do klas pierwszych sportowych w szkołach podstawowych.
Określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

Lp. Kryterium Spełnianie kryterium
TAK / NIE / ODMAWIAM **

1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców
4. Niepełnosprawność obojga rodziców
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

*Kryteria dodatkowe stosowane są w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z prób sprawnościowych.
**Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM
oznacza, że rodzice odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.

Podpis rodzica (matki) Podpis rodzica (ojca)


