
……………………………………………….
miejscowość/data

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza 
w Sokółce

WNIOSEK1

O przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

I. Dane osobowe dziecka i rodziców2:

Imię:……………………………………………………………………………

Nazwisko:………………………………………………………………………

Data urodzenia:……………………..…………………………………………..

PESEL…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwisko matki/prawnej opiekunki

…………………………………………………………………………………………………...
Imiona i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna

II. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka (prawnych opiekunów) i dziecka:

………-………………    …………………………………….  …………………………………..
kod pocztowy  poczta   miejscowość

……………………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu/ nr mieszkania

……………………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy do matki/ tel. kontaktowy do ojca

…………………………………………………………………………………………………………
adres poczty elektronicznej do matki / adres poczty elektronicznej do ojca

1Zgodnie  z  Art.  20t  ust.  6  ustawy o  systemie  oświaty,  oświadczenia  wymagane,  jako  potwierdzające  spełnianie  przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2”Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych dla  potrzeb  niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).”



Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  3  :

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
2. orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane  ze  względu na  niepełnosprawność

dziecka lub rodzeństwa dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt  zgonu oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

wspólnie z jego rodzicem,
4. dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów 
ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym:

1. oświadczenie  potwierdzające  o  uczęszczaniu  do  oddziału  przedszkolnego  w  Szkole

Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
2. oświadczenie potwierdzające uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1

im. Adma Mickiewicza w Sokółce
3. zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Sokółka
4. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na terenie gminy Sokółka
5. bliscy  krewni  kandydata  mieszkający  w  obwodzie  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Adama

Mickiewicza i zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku (kandydatowi)
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce jest na trasie dojazdu do miejsca

pracy

……………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

3Dokumenty,  potwierdzające  spełnianie  kryteriów  ustawowych  wymienionych  w  punkcie  2,  3  i  4  oraz  dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów organu prowadzącego w punkcie 1, 3 i 4 niniejszego wniosku zgodnie z Art. 20t ust. 3
ustawy  o  systemie  oświaty  są  składane  w  oryginale,  notarialnie  poświadczonej  kopii,  albo  w  postaci  urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a  §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.


