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…………………………………………………………                  
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

 

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy  
                                         

      

 

      Dyrektor        

                

………………………………………………  
Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek  
 

………………………………………………  
       

 

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Trąbki Wielkie   
 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców
1
  

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  
 

 

2. Data urodzenia kandydata 
 

 

3. Adres miejsca zamieszkania kandydata 
 

 

4. 
PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

          

 

5. 
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

6. 
Adres miejsca zamieszkania  

rodziców/prawnych opiekunów i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

7. 
Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  
 

 

 

 

                                                 
1. Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje się, jeśli takie 

środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 7, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne 

dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem
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II. Informacje o spełnieniu kryteriów lokalnych, ustalonych uchwała nr XXXV/257/2017 Rady 

Gminy Trąbki Wielkie z dnia 7 marca 2017 roku. 

 

 

Lp. Kryterium dodatkowe 
Liczba 

punktów 

Wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium  
 

Oświadczam 

TAK NIE 

1. 

rodzeństwo kandydata w roku 

szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, 

będzie uczęszczało do tej 

szkoły 
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Potwierdzenia spełnienia kryterium  

dokonuje dyrektor szkoły na 

podstawie dokumentacji szkoły 

 

  

2. 

rodzic (prawny opiekun) 

pracuje lub prowadzi 

działalności gospodarczą na 

terenie gminy Trąbki Wielkie 

 

5 

oświadczenie 

rodzica (prawnego opiekuna), wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały nr XXXV/257/2017 Rady 

Gminy Trąbki Wielkie z dnia 7 marca 

2017r.
 

  

 

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów lokalnych, określonych uchwałą nr 

XXXV/257/2017 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 7 marca 2017 r. jest 

potwierdzane oświadczeniem. 

2. Do wniosku dołączam oświadczenie o spełnianiu kryterium wymienionym w punkcie 

2. 
 

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 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59.). 

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 oraz załącznikach do 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). 

 

 

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

                      Data                             Czytelny podpis rodzica kandydata  

 
 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU: 

1. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XXXV/257/2017 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 marca 2017 roku). 

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr …… Wójta 

Gminy Trąbki Wielkie z dnia ………… kwietnia 2017 r.) 


