
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce   

16-100 Sokółka 

ul. Grodzieńska 43 

telefon: (85) 711 2145 fax: (85) 711 3579 

e-mail: sp1sokolka@gmail.com 

http://www.sp1sokolka.pl 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

1. Dane identyfikacyjne dziecka
*
 (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Imiona  

 

Nazwisko  

 

PESEL                  

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

Miejsce urodzenia  

Adres zameldowania dziecka 

Województwo  ulica  

Powiat  nr domu  nr lokalu  

Gmina  kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

Dokładny adres zamieszkania dziecka (wypełnić jeżeli jest inny niż zameldowania) 

Województwo  ulica  

Powiat  nr domu  nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

2. Dane identyfikacyjne Rodziców/ Prawnych Opiekunów dziecka: (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 Matka ucznia Ojciec ucznia Inny Prawny Opiekun 

imię i nazwisko  

 

  

adres zamieszkania  

 

 

  

nr telefonu    

adres e-mail    
 

3. W przypadku dziecka 6- letniego do zgłoszenia należy dołączyć: 

- zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym 

dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub 

- opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przed publiczną poradnie 

psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 

168 oraz zatrudniającą pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1781).” 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) 
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OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

USTALONYCH PRZEZ GMINĘ SOKÓŁKA 

 

Oświadczam, że: (właściwe zaznaczyć) 

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce uczy się rodzeństwo 

kandydata (podać imię i nazwisko): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Moje dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Sokółce, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 

ust.6 ustawy Prawo oświatowe. 

 Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Sokółce. 

 Samotnie wychowuję ……………………………………………………… w rodzinie. 
                   (imię i nazwisko dziecka) 

 Krewni dziecka (babcia, dziadek) zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Sokółce i wspierają rodziców w zapewnieniu mu należytej 

opieki. 

 

Jestem świadomy/a  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………………………………. 

czytelny podpis osoby składającej wniosek 

 

 

Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 

 

 


