
                       ………………………………………                ………………, dn. ................. 
                                    Imię i nazwisko wnioskodawcy   – rodzica  kandydata        
                       ............................................................  
                             Adres do korespondencji  
                       ............................................................ 
                                                                        

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do  Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK  
w Gogolewie 

 w roku szkolnym 2016/2017 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów 
 

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 rodziców i kandydata1  Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  
 

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata – o ile je posiadają  

Matki  Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej

 

 
II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych2 

 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół, 
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych  

                                                 
1 Zgodnie z art. 25 - 28 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska 
przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u 
tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego 
miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce 
zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania 

2 Zgodnie z art. 20za ust. 1. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572  z późn. zm.), wniosek o 
przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. 
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1. Pierwszy wybór  
……………………………………………………………………...……………………………  

nazwa  szkoły podstawowej  
……………………………………………………………………...…………………………  

adres szkoły podstawowej  
 
2. Drugi wybór  
……………………………………………………………………...……………………………  

nazwa szkoły podstawowej  
…………………………………………………………………………...………………………  

adres szkoły podstawowej  
3. Trzeci wybór  
……………………………………………………………………………...……………………  

nazwa szkoły podstawowej 
……………………………………...........……………………………………………………… 

adres szkoły podstawowej  
 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w statucie szkoły i o załącznikach do       
wniosku potwierdzających ich spełnianie 

  
L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 
Tak* 
 

Nie*  

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
w roku szkolnym 2016/2017 do 
szkoły, o przyjęcie do której 
ubiega się kandydat 

Oświadczenie3  o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata w roku 
szkolnym 2014/2015 do szkoły, o 
przyjęcie do której ubiega się 
kandydat 

 
 
 

  

2. Miejsce pracy rodzica/ów znajduje 
się poza obwodem szkoły do 
której uczeń jest przypisany 

Oświadczenie4  o miejscu pracy  
 
 

  

3. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandytada , wspierający 
rodziców w zapewnieniu mu 
należytej opieki (dotyczy np. 
przyprowadzania lub 
odprowadzania dziecka do szkoły) 

Oświadczenie4  o miejscu 
zamieszkania krewnych kandydata. 

   

* - należy wstawić znak X we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym kryterium 

 
Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 
(wypisać nr kryterium) ……….............. 
 

Informacje dodatkowe 

Deklaruję uczestnictwo kandydata w zajęciach z religii Tak  Nie  

                                                 
3 Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczenia 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia." 
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Informacje dodatkowe 

Wyrażam zgodę na udział kandydata w 
organizowanych imprezach szkolnych  oraz  publikację 
wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz  
mediach . 

             Tak               Nie 

Deklaruję udział  kandydata w zajęciach świetlicy 
szkolnej. 

             Tak               Nie 

 
IV. Oświadczenia wnioskodawcy 

  
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.4 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
..........................................................          ...........................................................................  
       Miejscowość, data       Czytelny podpis rodziców/opiekunów 
 

DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ......................................................... 

1  zakwalifikowała w/w kandydata do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Gogolewie 

             TAK                         NIE  

2   nie zakwalifikowała w/w kandydata z powodu  ............................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

                                            ............................................................ 

                            ( podpis przewodniczącego) 

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 
dyrektorzy szkół wskazanych w II części wniosku.   

 

                                                 
4 Zgodnie z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu  

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


