
Załącznik nr 4  

do zarządzenia wewnętrznego nr 36/21/22 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Tucholi   

z dnia 04.02.2022 

……………………………………………                  

  Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

 Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

……………………………………………………….. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy  w Tucholi 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej mieszkającego poza obwodem szkoły                 

w roku szkolnym 2022/2023 
Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

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 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

2. Drugi wybór 

……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły   

3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale nr XXXI/224/17 z dnia 9 marca 2017 r.  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 
*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z  kryteriów wstaw znak X 

 

Lp.  Kryterium  Wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnianie 

kryterium  

TAK
*
  NIE

*
  

1. W szkole spędza obowiązek szkolny rodzeństwo 

kandydata 
------------------------   

2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, 

innej formy wychowania przedszkolnego w danej 

szkole   

-----------------------   

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w 

obwodzie szkoły 
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna   

4. Kandydat mieszka w gminie Tuchola Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna   

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
1
. 

 
 

 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 

 

…………………………………………………. 

                      Data                Czytelny podpis wnioskodawcy- rodziców kandydata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi 

z siedzibą przy ul. Szkolnej 4,  89- 500 Tuchola,  tel. 523343515, e-mail sp1tuchola@o2.pl  Dane 

przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej placówki na podstawie przepisu prawa , 

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c  „RODO”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie 

internetowej http://jedynka.tuchola.pl/  w zakładce "Polityka prywatności" oraz w sekretariacie 

szkoły.  

 

 

1
 Zgodnie z Art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 

 

https://poczta.o2.pl/d/
http://jedynka.tuchola.pl/

