
Zarządzenie nr 5/2018 

z dnia 26.02.2018 r. 

Dyrektora  

Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu 

i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas 

pierwszych oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 

2018/2019 
 

 

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuję komisję rekrutacyjną celem przeprowadzenia naboru uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej oraz dzieci od Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

w Wołkowyi i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Filialnej w Bukowcu na 

rok szkolny 2018/2019 oraz ustalam tryb i harmonogram pracy tej komisji.  

 

§ 2 

W skład ww. komisji powołuję następujących pracowników szkoły: 

 

1. Beata Wronowska - przewodniczący 

2. Teresa Wronowska 

3. Aneta Wronowska  

§ 3 

Komisja zobowiązana jest do prowadzenia naboru zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniów 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz dzieci od Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Wołkowyi i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Filialnej 

w Bukowcu oraz harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Solina w sprawie rekrutacji 

uczniów do klas pierwszych szkół i oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2018/2019. 

 

§ 4 

 

Z prac komisji sporządza się protokół. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r. 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 

Siuzdaka w Wołkowyi 

 

mgr Witold Orłowski 



 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ ORAZ OODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA JANA SIUZDAKA W WOŁKOWYI 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 59). 

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 60). 

II.TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1. Przebieg rekrutacji kandydatów do pierwszej klasy oraz Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej 

im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi obejmuje: 

a) określenie liczby miejsc w klasach pierwszych w szkole, 

b) określenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych, 

c) ogłoszenie harmonogramu rekrutacji dzieci do szkoły na dany rok szkolny, 

d) powołanie Komisji Rekrutacyjnej, 

e) przyjmowanie zgłoszeń i wniosków, 

f) ustalenie terminów i miejsc zebrań Komisji Rekrutacyjnej, 

g) zebranie  Komisji Rekrutacyjnej, 

h) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 

i) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne. 

  III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1. Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej: 

a) do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej z urzędu przyjmowane są dzieci od siódmego roku życia, 

zamieszkujące w obwodzie szkoły z zastrzeżeniem pkt. b. Dziecko sześcioletnie ma również prawo do 

rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 

sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, także może być zapisane do pierwszej klasy, jednak w takim 

przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej, 

b) odroczenia obowiązku szkolnego odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa oświatowego, 

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 



c) podstawowa rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się raz w roku według określonego w regulaminie 

terminarza, 

d) rodzice składają o przyjęcie do pierwszej klasy: 

- „Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi na rok szkolny 

2018/2019” - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

- „Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/20 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

- „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły” składane przez rodzica kandydata, 

2. Oddział Przedszkolny: 

a) do oddziału przedszkolnego z urzędu przyjmowane są dzieci od szóstego roku życia, zamieszkujące 

w obwodzie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 2.  

b) odroczenia obowiązku spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów prawa oświatowego, 

c) podstawowa rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się raz w roku według określonego w regulaminie 

terminarza, 

d) rodzice składają o przyjęcie do oddziału przedszkolnego: 

- „Zgłoszenie dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi 

na rok szkolny 2018/2019” - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

- „Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/20 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

- „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły” składane przez rodzica kandydata, 

e) rekrutacja do Oddziałów przedszkolnych obejmuje Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 

Wołkowyi i Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Filialnej w Bukowcu, 

2. Do wniosku rodzice dołączają inne dokumenty potwierdzające niżej wymienione kryteria przyjęć dziecka do 

szkoły /zaświadczenia/oświadczenia. 

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor z pominięciem procedury 

rekrutacyjnej. 

 IV.  KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECKA DO SZKOŁY 

1. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

2. W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły konieczne jest przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, a także jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 V. SKŁAD KOMISJI  REKRUTACYJNYCH 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele klas I-III i nauczyciele Oddziałów1. 

Przedszkolnych, którzy zostają powołani przez dyrektora szkoły na podstawie Zarządzenia. 



2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 VI. ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI 

1. Rekrutację ogłasza dyrektor szkoły w formie: 

a) pisemnego ogłoszenia w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi. 

b) pisemnego ogłoszenia w miejscach ogólnodostępnych (tablice ogłoszeń,  strona   internetowa szkoły 

www.zswolkowyja.pl  ) 

 VII. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 

1. Zapoznanie rodziców z zasadami rekrutacji do szkoły; 

2. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

a) powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego, 

b) ogłoszenie terminów rekrutacji, 

c) wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków wraz z innymi dokumentami przedkładanymi przez 

rodziców, 

d) wydawanie i przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia do szkoły przedkładanymi przez rodziców, 

e) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym. 

VIII. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI  

1. Organizowanie zebrań i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

2. Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego zebrania z uwzględnieniem następujących czynności: 

a) zapoznanie z zasadami rekrutacji kandydatów do szkoły, 

b) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń/wniosków kandydatów  

do szkoły na podstawie kompletu dokumentów, 

c) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję. 

 IX. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. 

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie w formie wniosku sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

3. Wniesienie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata do dyrektora szkoły odwołania od  rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej – w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

http://www.spbiezyn.pl/


4. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – 

w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 

 XI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

2. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej zamieszcza się na stronie internetowej szkoły. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski, zgłoszenia oraz oświadczenia na drukach 

przygotowanych przez szkołę. 

4. Wzory druków dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w 

Wołkowyi oraz na stronie internetowej szkoły. 

 XI. TERMINARZ 

Ustala się następujący harmonogram czynności rekrutacyjnych i postępowania  

uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019: 

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności 

 28.02.2018 r. 
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 

01.03.2018 r. 30.03.2018 r. 

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub 
opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

03.04.2018r.- 09.04.2018r. 

Prace Komisji Rekrutacyjnej w zakresie weryfikacji 
wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej w szkole 
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

11.04.2018 r. 16.04.2018r. 
Opublikowanie w szkołach podstawowych list 
kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

17.04.2018 r. 23.04.2018 r. 
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły i oddziału 
przedszkolnego. 

24.04.2018r 30.04.2018 r. 
Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych. 

01.06.2018 r. 08.06.2018 r. 

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasy 
pierwszej w szkole podstawowej wraz dokumentami i 
oświadczeniami. 

11.06.2018r. 15.06.2018 r. 

Prace Komisji Rekrutacyjnej w zakresie weryfikacji 
wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej w szkole 
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 



 18.06.2018 r. 
Opublikowanie w szkołach list kandydatów 
zakwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

19.06.2018 r. 26.06.2018 r. 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły oraz 
potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do oddziału 
przedszkolnego 

 27.06.2018 r. 
Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych. 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.03.2018 r. 

 

 Załączniki: 

1. „Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi na rok szkolny 2018/2019” - 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2. „Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/20 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

3. „Zgłoszenie dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi na 

rok szkolny 2018/2019” - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

4. „Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/20 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

5. „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły” składane przez rodzica kandydata, 

  



Załącznik nr 1 

Wołkowyja, dnia ……………………. 

 
 
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
im. Księdza Jana Siuzdaka  
w Wołkowyi 

 

 

ZGŁOSZENIE  

dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi  

na rok szkolny 2018/2019 

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka!  

 

DANE DZIECKA 

 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Data i miejsce urodzenia  

4 Adres zamieszkania  

5 Adres zameldowania  

6 

Numer PESEL 

(w przypadku braku seria i nr paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

 

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

Lp. Dane Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

4 Adres zameldowania   

5 Numery telefonów kontaktowych   

6 Adres poczty elektronicznej   

 



DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM: 
 

Obowiązkowo: 

1. Akt urodzenia dziecka lub kopię, 

2. Zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych: 

 

L.p. DOKUMENT TAK NIE 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
  

2. 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) 

  

3. 
opinię po badaniach poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

  

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane osobowe są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz 

organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun) 

 

.......................................................... 
(data i podpis) 

 

....................................................................... 
(data i podpis) 

 

  



Załącznik nr 2 

Wołkowyja, dnia ……………………. 

 
 
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
im. Księdza Jana Siuzdaka  
w Wołkowyi 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

dziecka do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi  

na rok szkolny 2018/2019 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wołkowyi 

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka!  

 

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka: 

 

Imię    Nazwisko     Data urodzenia 

      -   -    
 

 

 

 

PESEL              W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub   

                                                                innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

             

 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

Kod  pocztowy- poczta                        Miejscowość                              Ulica                  Nr domu          Nr lokalu 

         

 

 

Adres zameldowania dziecka: 

 

Kod  pocztowy- poczta                        Miejscowość                              Ulica                  Nr domu          Nr lokalu 

         



DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

Lp. Dane Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

4 Adres zameldowania   

5 Numery telefonów kontaktowych   

6 Adres poczty elektronicznej   

 

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM: 
Obowiązkowo: 

3. Akt urodzenia dziecka lub kopię, 

4. Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające odbycie rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych: 

 

L.p. DOKUMENT TAK NIE 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
  

2. 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) 

  

3. 
opinię po badaniach poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

  

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane osobowe są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz 

organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun) 

 

.......................................................... 
(data i podpis) 

 

....................................................................... 
(data i podpis) 



Załącznik nr 3 

Wołkowyja, dnia ……………………. 

 
 
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
im. Księdza Jana Siuzdaka  
w Wołkowyi 

 

 

ZGŁOSZENIE  

dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka  

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/2019 

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka!  

 

DANE DZIECKA 

 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Data i miejsce urodzenia  

4 Adres zamieszkania  

5 Adres zameldowania  

6 

Numer PESEL 

(w przypadku braku seria i nr paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

 

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

Lp. Dane Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

4 Adres zameldowania   

5 Numery telefonów kontaktowych   

6 Adres poczty elektronicznej   

 



DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM: 
 

Obowiązkowo: 

6. Akt urodzenia dziecka lub kopię, 

7. Zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych: 

 

L.p. DOKUMENT TAK NIE 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
  

2. 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) 

  

3. 
opinię po badaniach poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

  

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

5. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane osobowe są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz 

organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun) 

 

.......................................................... 
(data i podpis) 

 

....................................................................... 
(data i podpis) 

 

  



Załącznik nr 4 

Wołkowyja, dnia ……………………. 

 
 
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
im. Księdza Jana Siuzdaka  
w Wołkowyi 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Siuzdaka  

w Wołkowyi na rok szkolny 2018/2019 

Proszę o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w  Wołkowyi 

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka!  

 

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka: 

 

Imię    Nazwisko     Data urodzenia 

      -   -    
 

 

 

 

PESEL              W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub   

                                                                innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

             

 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

Kod  pocztowy- poczta                        Miejscowość                              Ulica                  Nr domu          Nr lokalu 

         

 

 

Adres zameldowania dziecka: 

 

Kod  pocztowy- poczta                        Miejscowość                              Ulica                  Nr domu          Nr lokalu 

         



DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

Lp. Dane Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Adres zamieszkania   

4 Adres zameldowania   

5 Numery telefonów kontaktowych   

6 Adres poczty elektronicznej   

 

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM: 
Obowiązkowo: 

8. Akt urodzenia dziecka lub kopię, 

9. Zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych: 

 

L.p. DOKUMENT TAK NIE 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
  

2. 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) 

  

3. 
opinię po badaniach poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

  

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

7. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane osobowe są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

8. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz 

organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun) 

 

.......................................................... 
(data i podpis) 

 

....................................................................... 
(data i podpis) 

 

 



Wołkowyja, dnia ……………………… 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA 

DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ/ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO
* 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej/Oddziału 

Przedszkolnego
*
 w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 

 
 
 

przez moje/nasze dziecko  

 

 …………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

 

           

numer PESEL dziecka 

(w przypadku braku nr PESEL proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

 

…………………………………………………………………… 
podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 


