
Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 29/2017 

                                             Wójta Gminy Olszewo-Borki
                          z dnia 31 marca 2017 r. 

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

……………………………………………
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej

I. Dane  osobowe  kandydata  i  rodziców/opiekunów  (Tabelę  należy  wypełnić  komputerowo  lub  czytelnie
literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 

2. Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.
Imię/Imiona i Nazwiska 
rodziców/opiekunów kandydata

Matki

Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców/opiekunów kandydata 

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

6.
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców/opiekunów 
kandydata  - o ile je posiadają

Matki
telefon 

mail

Ojca
telefon 

mail

……………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy 

– rodzica/opiekuna prawnego kandydata



II.  Informacja o spełnianiu kryteriów przez Radę Gminy Olszewo-Borki obowiązujących na etapie 
postępowania rekrutacyjnego

L.p. Kryterium
Zgłoszenie kryterium do

oceny – należy wpisać TAK
lub NIE

1.
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tej szkoły

2. niepełnosprawność w rodzinie kandydata

3.

kandydat uczęszczał  do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy 
wychowania   przedszkolnego mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do 
której złożył wniosek

4.
kandydat pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji – korzystającej ze 
świadczeń pomocy społecznej

1. Zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty,  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów  określonych  przez   organ
prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami.

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów/-um wymienionych/-ego w punkcie 4

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

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkoły,

wskazanych w II części wniosku.

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

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1 
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 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).

…………………………………......…                         ……………………………………………………………
                      Miejscowość, data                   Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica/opiekuna

kandydata 

1
 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  

nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.


