
 

 

Nr  wniosku ………………. 
                                  (wypełnia szkoła) 

Rekrutacja odbywa się na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2    ustawy  z dnia 14 

grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ) Zarządzenia  z dnia 14 stycznia.2022r. Wójta 

Gminy Sońsk  w sprawie :terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli , 

oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sońsk 

 
Wniosek o przyjęcie  do  Szkoły Podstawowej w  Gąsocinie 

w roku szkolnym 2022/2023 

 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka do  klasy ………………………..(słownie) 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka 

lub seria i nr paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

Adres zameldowania  

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

Przybliżona odległość do szkoły w 

kilometrach 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania: 

 

Wyszczególnienie matki/opiekunki ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko  

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

 

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów kontaktowych  

 

  

 

 



 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce od ...................  do ..................... 

2) Posiłki:        obiad        tak    /    nie       (odpowiednie zakreślić) 

3) Korzystanie ze świetlicy szkolnej    tak    /    nie       (odpowiednie zakreślić) 

4. Dodatkowe informacje o dziecku dołączone do wniosku (np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej 

opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

                                              tak    /      nie    (odpowiednie zakreślić) 

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

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, prowadzonym na podstawie ustawy 

 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), administratorem danych osobowych 

zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły, do którego wniosek został złożony. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

Gąsocin, dnia ............................                           

 …...........................................................                        ...........................................................   

   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)          (czytelny podpis rodzica opiekuna) 

 

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

                    (podpis dyrektora szkoły) 

 

 


