
Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 3 

 

………………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 
 

przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,  

do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
     (imię i nazwisko kandydata/dziecka) 

 

 

Numer PESEL dziecka:  

 

 

do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Z. Niedziałkowskiej w Ostrołęce.. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczące samotnego wychowywania kandydata przez rodzica. 

 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko:  

 

.……………………………………………..……………………………………………………………………………………………..,  
      (imię i nazwisko kandydata/dziecka) 

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 

 

 
1Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące wielodzietności rodziny kandydata. 

 

 

 

Oświadczam, że dziecko: .……………………………………………..……………………………………………………..,  
            (imię i nazwisko kandydata/dziecka) 

 

o którego przyjęcie wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której jest 

troje i więcej dzieci. 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 

 

 
1Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 6 

 

…………………………………..………………………………………….. 
      (Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

…………………………………..………………………………………….. 
           (Imię i nazwisko kandydata/dziecka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczące zatrudnienia w miejscu znajdującym się w obwodzie danej szkoły. 

 

 

 Ja, niżej podpisany działający jako rodzic1 oświadczam, że moje miejsce pracy 

znajduje się w obwodzie szkoły. 

 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
            (adres zakładu pracy) 

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 
 
 
 ¹Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.) – 
przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem.  
 
²Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 7 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata. 

 

  
 Oświadczam, iż miejsce zamieszkania krewnych kandydata, wspierających rodziców              

w zapewnieniu mu należytej opieki znajduje się w obwodzie szkoły: 

 

………….………………………………………………………..………………………………………………………………….…….. 
   (adres zamieszkania krewnych) 

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 

 

 
1Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami. 

Załącznik nr 8 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Ja, niżej podpisany działający jako rodzic1 oświadczam, że mój syn/córka:  

 

……………………………………………………………………..………………………………….………………………...………….   
   (imię i nazwisko kandydata/dziecka) 

w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczał/uczęszczała do:  

 

……………………………………………………………………..………………………………….………………………...…………. 
    (nazwa placówki) 

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 
 
 
 ¹Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.) – 
przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem.  
 
²Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 

 

 

 
 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami.  

Załącznik nr 9 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata. 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………..………………………………….………………………...………….   
     (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
oświadczam, że rodzeństwo kandydata: 
 
1. .…………………………………………………………………………………..   ……………………………….. 
  (imię i nazwisko rodzeństwa)       (klasa) 

 
2. .…………………………………………………………………………………..   ……………………………….. 
  (imię i nazwisko rodzeństwa)       (klasa) 

 
3. .…………………………………………………………………………………..   ……………………………….. 
  (imię i nazwisko rodzeństwa)       (klasa) 

 
4. .…………………………………………………………………………………..   ……………………………….. 
  (imię i nazwisko rodzeństwa)       (klasa) 

 
 

w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej do której 
złożony został wniosek. 
 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

 

 

Ostrołęka, ……………………………..   ……..……………………………………………………………………. 
       (data)          (podpis osób składających oświadczenie) 

 

 

 
1Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 

 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami.  

Załącznik nr 10 

 

………………………………………………………………………….. 
 (imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

potwierdzające zatrudnienie lub studiowanie w systemie dziennym. 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
    (imię i nazwisko dziecka) 

 

pracującym/studiującym w systemie dziennym. 
            (niepotrzebne skreślić) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

  ……………………………………………………………. 
         (czytelny podpis ojca) 

 

 

Ja, niżej podpisana oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
    (imię i nazwisko dziecka) 

 

pracującym/studiującym w systemie dziennym. 
            (niepotrzebne skreślić) 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

  ……………………………………………………………. 
         (czytelny podpis matki) 
 
1Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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. 

 



Prosimy o wypełnienie dokumentu drukowanymi literami.  

Załącznik nr 11 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZĘSZCZNIE DZIECKA DO 

ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROŁĘCE. 

 

Dane o kandydacie: 

1. Imiona i nazwisko ....................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..…………........................ 

4. Nazwa szkoły .………………………………………….............................................................................. 

 

- Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do oddziału sportowego  

w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce oraz na  udział  w wyjściach, wyjazdach, 

wycieczkach, zawodach szkolnych, międzyszkolnych, meczach towarzyskich  

i ligowych, wyjazdach na turnieje oraz zgrupowaniach/obozach szkoleniowych 

obowiązujących ucznia oddziału sportowego w całym cyklu edukacyjnym. 

 

- Oświadczam, że znane mi są wymagania i obowiązki zawarte w regulaminie oddziałów 

sportowych, (regulamin zamieszczony na stronie szkoły www.sp5oka.pl 

w zakładce SPORT – dokumenty do pobrania).  

 

- Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania  

fizycznego/trenerem. 

 

- Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie 

opinii trenera lub zaświadczenia lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego 

lub nowego semestru do oddziału ogólnego. 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 10 mają 2018 Dz. U. Poz. 1000 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb szkoły . 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, 
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.                 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

      …………..……………………………………… 
       (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

http://www.sp5oka.pl/


Załącznik nr 12 

Testy sprawności fizycznej do klasy 4 o profilu lekkiej atletyki. 
 

Poziom sprawności fizycznej kwalifikującej do oddziału sportowego o profilu lekkiej 
atletyki będzie oceniany na podstawie 3 prób: szybkości, skoczności i wytrzymałości. 

Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, 
obuwie sportowe), po dokładnej rozgrzewce. 

 

1. Próba szybkości - bieg na 60m 
a) wykonanie-na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną przed 

linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” 
biegnie jak najszybciej do mety; 

b)  pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z 
dwóch wykonanych prób; 

 

2. Próba wytrzymałości - bieg na 500 m dziewczęta i chłopcy 
a) wykonanie- na sygnał na miejsca badany staje przed linią startu w pozycji 

startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do 
linii mety; 

b) pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy; 
 

3. Próba skoczności ( próba mocy, siły nóg) - skok w dal z rozbiegu sposobem 
naturalnym 

a) wykonanie - testowany wykonuje skok w dal z rozbiegu, odbijając się jednonóż 
ze strefy i lądując w piaskownicy; 

b) pomiar - skok mierzony w cm wykonuje się trzykrotnie, liczy się wynik 
skoku lepszego 
 

 Bieg na 60 m (w sekundach) 

6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt.  

Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. 

KLASA III 9,9 9,0 10,0 9,1 10,2 9,3 10,5 9,6 10,7 9,8 
 

 Bieg na 500 m dziewczęta i chłopcy (w minutach) 

6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt.  

Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. 

KLASA III 2,00 1,50 2,10 2,00 2,20 2,10 2,30 2,20 2,40 2,30 
 

 Skok w dal (w metrach) 

6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt.  

Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. 

KLASA III 3,30 3,60 3,20 3,40 3,00 3,20 2,90 3,00 2,50 2,70 

 


