
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łasinie *  

  

1 . Imię/ imiona………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  

2. Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  

3. PESEL  

  

  

4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..…………………………………..………………  

                    

5. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………….…………  

6. Adres zameldowania dziecka  (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

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

7. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż 

dziecka)   

Matki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….……. 

Ojca ………………………………………...................................................................................................................................... 

8. Numer/ numery telefonu   
                                                       matki:                                                                       ojca:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
  (domowy)          

10.  Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów 
 

Matki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….…………. 

Ojca ………………………………………....................................................................................................................................... 
 

9. Nazwa przedszkola, do którego dziecko uczęszczało  

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

10. Czy dziecko posiada opinie lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej? TAK/NIE                  

Jeżeli posiada, proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.   

11. Szkoła obwodowa (nazwa i adres szkoły) 

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

12. Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć, zdjęcie ( podpisane na odwrocie), ksero 

skróconego aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego  

 

 Zgodnie z art.130 ust 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata 

 

                      



Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych prze organ prowadzący 

 Jeżeli wyrażana jest wola rodzica/ prawnego opiekuna, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie 

danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, należy wpisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Lp. Kryterium Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny TAK 

1.  Kandydat uczęszczał do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łasinie  

2. Rodzeństwo kandydata uczy się w Szkole Podstawowej w Łasinie  

3. Odległość z miejsca zamieszkania kandydata do Szkoły Podstawowej w Łasinie, jest mniejsza 

niż odległość z miejsca zamieszkania do szkoły obwodowej 

 

4. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydat znajduje się w miejscowości  

należącej do obwodu Szkoły Podstawowej w Łasinie 

 

 

Pouczenie: 

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

potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjny, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2020 poz. 910, 1378 oraz 2021 poz.4) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku jest Szkoła Podstawowa 

w Łasinie. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy:  

1. Oświadcza, że podane we wniosku i załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla  

potrzeby postepowania rekrutacyjnego szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 z późn.zm.) 

 

  

……………………………………………….         ……………………………………………………..  
                        (miejscowość, data)                         podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

  


