
 
 

Załącznik nr2 

do Regulaminu rekrutacji 

Wniosek o przyjęcie do klasy I 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

dziecka spoza obwodu szkolnego 
Wypełniają rodzice (opiekunowie) dziecka: 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I 

Szkoły Podstawowej w Sieteszy 

rok szkolny 

…………….. 
 - dziecko siedmioletnie 

 - dziecko sześcioletnie 

Informacje o dziecku 

Nazwisko  Data 

urodzenia 

 

Imię/Imiona  

Miejsce ur.  

PESEL             

Adres zamieszkania 

dziecka 
Miejscowość  

Ulica, Nr  

Kod pocztowy  

Adres zameldowania  

dziecka 

(jeśli jest inny niż 

adres zamieszkania) 

Miejscowość  

Ulica, Nr  

Kod pocztowy  

Dane rodziców (opiekunów prawnych) 

Dane Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię/Imiona   

Nazwisko/Nazwiska   

Nr telefonu 

kontaktowego 

  

Adres poczty 

e-mail 

  

Miejsce pracy: 

Adres 

  

Telefon   

Adres zamieszkania rodziców: 

Dane adresowe - stałego -tymczasowego - stałego -tymczasowego 

Kod pocztowy, 

miejscowość 

  

Ulica, nr   



 
 

Adres zameldowania rodziców (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

Kod pocztowy, 

miejscowość 

  

Ulica, nr   

Dodatkowe informacje o dziecku (posiadanie opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, przeciwskazania, choroby, itp.) 

 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczy w 

lekcjach religii. 
TAK  NIE 

 

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym: 

I Etap postępowania rekrutacyjnego Potwierdzenie Zaznaczyć 

Właściwe X 

Liczba 

punktów 

W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo ucznia 

Dane potwierdza Dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki 

 5 

Dziecko uczęszczało do przedszkola w danej 

miejscowości gdzie znajduje się szkoła 

Dane potwierdza Dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki 

 5 

Rodzice lub jeden z rodziców dziecka 

pracuje w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły podstawowej 

Zaświadczenie z zakładu pracy 

lub oświadczenie rodzica 

 3 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Sietesz, dnia ……………………………. 

Czytelne podpisy rodziców(opiekunów) 

Matki (opiekunki)______________________________________ 

Ojca (opiekuna) _______________________________________ 

______________________________ 

(podpisy osoby przyjmującej zgłoszenie) 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2015.2156 ze 

zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 

Dyrektor szkoły podstawowej, do której zgłoszenie zostało wprowadzone. 

3. Załącznik do wniosku stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 



 
 

  

 


