
 
 

WNIOSEK  
O PRZYJĘCIE KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZELEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 
 
1. Imiona i nazwisko kandydata ………………………..………………….………………………………………………. 
 
2. Data urodzenia………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
3. PESEL   
 
 
4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku braku numeru  
 
        PESEL) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) : 
 

Matka ………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Ojciec ……………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
6. Adres zamieszkania kandydata………………………..………………………………………………………..  
 
       ……………………………..………………………………..…………………………………………………………….. 
 
7. Adres zameldowania kandydata (jeśli jest inny niż zamieszkania)……………………….………..………………. 
 
       ……………………………………………………………………………………………..……………….……………… 
 
8. Adres rodziców (prawnych opiekunów) 

      Matka……………………………………………………..……………………………..………………………………….. 
 
      Ojciec……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Numer/numery telefonów  
 
      Matki……………….…………………….………………………………………………………………………………….. 
 
      Ojca……………………………………………………….…………………………………………………………………. 
 
10. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają  
 

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

Wnioskuję/wnioskujemy o przyjęcie mojego/naszego dziecka do klasy ……………… Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół w Szelejewie. 

 
 
 
 

……………..………………………………… 
                                                                                                                                     podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 
Do wniosku należy dołączyć: fotografię 30x42mm (podpisaną na odwrocie)  
 
Świadomi odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczamy, że dane podane w powyższym 
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół w Szelejewie danych osobowych zawartych w tym 
wniosku na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz.  
922 ).  

 
                                                                                                                              
……………..…………………………………                         ……………..…………………………………                          
     Czytelny  podpis matki (prawnego opiekuna)                                           Czytelny  podpis ojca (prawnego opiekuna) 
 

 

 

           

 



 

Do wniosku dołączam/dołączamy następujące załączniki 1: 

1. 
Informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w Zespole Szkół w Szelejewie przez rodzeństwo kandydata 
……………………………………………………………………………………………………………………………. □ 

2. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata...…………………………………… □ 

3. 
Dokument potwierdzający zatrudnienie  rodziców/opiekunów kandydata w pobliżu Zespołu Szkół  

w Szelejewie …………………………………………………………………………………………………………… □ 

 W przypadku dzieci sześcioletnich dodatkowo:  
1.  Oświadczenie o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej …………………………                                □ 

2.  Opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w przypadku gdy dziecko nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej………………………………………………………. 

□ 

 

                                                 
1 Jeśli dotyczą 



 

 

 INFORMACJA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA W ZESPOLE SZKÓŁ W SZELEJEWIE 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 

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

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

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

 

Informuję/jemy, że w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie, 

obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo syna/córki ……………………………………………. 
                                                                                                                                              /imię i nazwisko kandydata/ 

 

Imię i nazwisko, rok urodzenia  osoby spełniającej obowiązek szkolny ..………………………….…..  

 

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

 

 

………………………………., ....................................................................................................  
(miejscowość, data i podpisy osób składających oświadczenie)   



 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU W OBWODZIE SZKOŁY 

 KREWNYCH KANDYDATA 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………….…………  

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

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………….………… 

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

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

 

Dobrowolnie oświadczam/my, że w obwodzie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa  

i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie, zamieszkują dziadkowie, rodzeństwo, inni krewni2 naszego 

syna/córki……………………………………………………………………………………… 
                                                                                            /imię i nazwisko kandydata/ 

 

Adres zamieszkania krewnych………………..………………………………………………………….. 

 

 

 

Jestem/jesteśmy świadomy/mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………………………., .................................................................................................  

(miejscowość, data i podpisy osób składających oświadczenie)     

                                                 
2 Odpowiednie podkreślić 



OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO SZEŚCIOLETNIE  

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………….…………  

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

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………….………… 

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

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

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

 

Dobrowolnie oświadczam/my, że syn/córka …………………………………………………... 
                                                                                                                               /imię i nazwisko dziecka/ 
korzystał/korzystała z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w ………….  
 

…………………………………………………………………………………………………...  
                                                                             nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego                              
 

 

Jestem/jesteśmy świadomy/mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………………………., .................................................................................................  

(miejscowość, data i podpisy osób składających oświadczenie)     


