
1/1 

organ prowadzący składanie Wniosków w nieprzekraczalnym 

 terminie do 29 marca 2016 r. 

GMINA SUŁKOWICE 

 .............................................. 
 (data wpływu- pieczęć szkoły) 

 

W�IOSEK O PRZYJĘCIE 

dziecka spoza obwodu 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ……………. 

w roku szkolnym 2016/2017 
 

1. Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko  Imię I  Imię II  

Data urodzenia  

PESEL kandydata             

W przypadku braku PESEL -seria i 

numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość  

 

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:  

Nazwisko i imię matki  

Nazwisko i imię ojca  

Matka  adres e-mail  
Telefony do 

kontaktu 
 

Ojciec adres e-mail  
Telefony do 

kontaktu 
 

3. Adres zamieszkania rodziców/rodzica i kandydata: 

Ulica i nr 

domu 
 Miejscowość  

Kod 

pocztowy 
 Poczta  

4. Kryteria postępowania rekrutacyjnego 

1

� 
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (weryfikacja przez szkołę) 

2

� 
miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 

3

� 

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

 

* oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie 

zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.” 

5. OŚWIADCZE+IA 
1. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, 

że przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie szkoły do celów rekrutacji i 

ewidencji uczniów w szkole. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany i jestem świadomy faktu, że przysługuje mi 

prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. 

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

Miejscowość, data 
                 ...............................................              ………………………………… 

                        Podpis matki                                                      Podpis ojca 

 

6. Wykaz załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów naboru: 

� Zał. nr 1 -   zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie 

� Zał. nr 2 –   oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka 


