
 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ DLA KTÓREJ ORGANEM 

PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁOCHÓW 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 01.04.2019 - 17.04.2019 w godz. 8.00 - 15.30 w sekretariacie szkoły. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  

Imię/ imiona   

Nazwisko   Data urodzenia  

Miejsce urodzenia    

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość   Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu/ nr mieszkania  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( np. 

stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, 

zalecenia lekarza, itp.) 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej? ( należy zakreślić odpowiedź)   

TAK 

 

NIE 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA: 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
 

 

KRYTERIA REKRUTACJI ( przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria rekrutacji  

 

1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole  

 
 

2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w 

Gminie Łochów 

 

 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 

 

 

4. Kandydat zamieszkuje w Gminie Łochów 

 
 

5.  Wielodzietność rodziny kandydata(troje i więcej dzieci)  



6. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata  

7. Samotne wychowywanie dziecka połączone z pracą zawodową  

 

 

Uwagi:  

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów rekrutacji. 

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, 

że dziecko nie spełnia danego kryterium.  

 Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma / świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

• jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

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

            (miejscowość, data) 

……............................................................                
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły 

 

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

            (data) 

 

........................................................... 
(podpis dyrektora szkoły) 


