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……………………………………………                  
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
…………………………………………… 
       Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

                                           Dyrektor 
             Szkoły Podstawowej  

   im. Augustyna Necla 
              84 - 103 Mieroszyno 
          ul. Szkolna 2 
 
 
Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej                            

Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie na rok szkolny 2021/2022 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 
1
. 

Imiona i Nazwisko kandydata   

2
. 

Data i miejsce urodzenia kandydata  

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

 

Matka  4
. 

Imiona i Nazwiska rodziców 
kandydata 
 Ojciec 

 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Matka 

Numer domu/ 
numer mieszkania 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

5
. 

Adres miejsca zamieszkania  
rodziców kandydata  

Ojciec 

Numer domu/ 
numer mieszkania 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

6
. 

Adres miejsca zamieszkania  
kandydata  

Numer domu/ 
numer mieszkania 

 

Telefon                 
do kontaktu 

 Matka 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Telefon              
do kontaktu 

 

7
. 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata                   
- o ile je posiadają 
 

Ojciec 
Adres poczty 
elektronicznej 
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II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 
podstawowych 

 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej 
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół 
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych : 

1. Pierwszy wybór 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2. Drugi wybór 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. Trzeci wybór 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                    
z aktualnym stanem faktycznym.1  

 
 
 
 
……………………………………            …………………………………………… 
                      data            czytelny podpis rodzica kandydata  
 
 
 

W załączeniu : 
 
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej, o których mowa 
w § 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Puck /Załącznik Nr 1/. 
2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej,  
o których mowa w § 1 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Puck /Załącznik Nr 2/. 
3. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej,  
o których mowa w § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Puck /Załącznik Nr 3/. 
4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który od 01.09.2018 r. będzie   
uczęszczał na lekcje religii, etyki zorganizowane w szkole /Załącznik Nr 4/. 
6. Obowiązek informacyjny /Załącznik Nr 5/. 
7. Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia /Załącznik Nr 6/. 
8. Zdjęcie dziecka – 1 sztuka. 
9. Inna dokumentacja ………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
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. 
 


