
 

 

 

……………………………………………                  
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

…………………………………………… 

 
    Dyrektor 

 

                                                                            Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza 

w Konopiskach Szkoła Podstawowa 
                
 

      ul. Sportowa 7, 42 – 274 Konopiska  

 
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

           I - Dane osobowe kandydata i rodziców 

 
 

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 

(prawnych opiekunów) 

 

Matki  

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

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 podstawowych 

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. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 2016 r. poz. 1943  późn. zm.). 

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

której wniosek został złożony. 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
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 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.). 
 

 

 

 

……………………………………            …………………………………………… 
                      Data                             Czytelny podpis rodzica kandydata  



 

 

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej w roku szkolnym 2017/2018   

w Szkole Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza   w Konopiskach  

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA 

Ja niżej podpisany oświadczam, 

 

Imię i nazwisko ucznia 

…………………………………………………………………………………   

 

 

NAZWA KRYTERIUM 

 

DOTYCZY/NIE DOTYCZY 

 

  

 

kandydat mieszka na trenie Gminy 

Konopiska 

 

Miejsce zamieszkania kandydata (ucznia) 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……… 

kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego danej szkoły podstawowej 

lub do przedszkola wchodzącego w skład 

zespołu szkół, w przypadku gdy dana szkoła 

podstawowa wchodzi w skład zespołu 

szkolno-przedszkolnego 

 

 

 

tak/nie* 

 

 

rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 

w danej szkole lub przedszkolu w przypadku 

gdy dana szkoła  wchodzi w skład zespołu 

szkół, w szkole (przedszkolu) wchodzącym 

w skład tego zespołu 

 

 

tak/nie* 

 

oferta edukacyjna szkoły zawiera formy 

zajęć, których nie oferuje szkoła obwodowa, 

a kandydat chce na nie uczęszczać (np. 

zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne i inne) 

Proszę wskazać te zajęcia: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………  

rodzice kandydata są zatrudnieni, lub 

prowadzą działalność gospodarczą w Gminie 

Konopiska 

Proszę podać miejsce zatrudnienia: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

 

……………………,dnia………………..  ………………………………………… 

         (czytelny podpis ) 
 

 


