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Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów – rodzica/ów 
kandydata 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 

im. gen. Tadeusza Kutrzeby  

w Gostyniu 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 

(spoza obwodu) 

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA  
 

   

Imię  Nazwisko 
 

   

Data urodzenia   Numer PESEL  
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres zamieszkania: 

       

Kod pocztowy  Miejscowość  Ulica   Nr domu/ nr mieszkania 

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA 

DANE MATKA OJCIEC 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania   

Nr telefonu (o ile posiada)   

Adres poczty elektronicznej 
(o ile posiada) 

  

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKÓŁ – WSKAZANIE 

KOLEJNOŚCI WYBRANYCH SZKÓŁ W PORZĄDKU OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ 

PREFEROWANYCH 

Pierwszy wybór   
Nazwa szkoły 

Drugi wybór   
Nazwa szkoły 

Trzeci wybór   
Nazwa szkoły 
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IV. INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 
GOSTYŃ  
 

LP. KRYTERIUM 
Spełnienie kryterium – 

należy wpisać TAK 

A kandydat mieszka na terenie gminy Gostyń  

B 
w szkole spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo 
kandydata 

 

C niepełnosprawność kandydata  

D 
w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata 
wspierający rodziców/prawnych opiekunów 
w zapewnieniu należytej opieki 

 

W przypadku odpowiedzi na „Tak” proszę dołączyć do wniosku: 

1) Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1 

2) Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2 

3) Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu 

należytej opieki – załącznik nr 3. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 
 
 
 
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby z siedzibą w Gostyniu 
przy ul. Wrocławskiej 264, 63-800 Gostyń, tel. 655720495, e-mail: sekretariat@sp2.gostyn.pl 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją kandydata do szkoły – w związku ze 
złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej (spoza obwodu) – www.sp2.gostyn.pl, zakładka Dane 
osobowe 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     Data                                                                                                     Podpisy rodzica/ów  

mailto:sekretariat@sp2.gostyn.p
http://www.sp2.gostyn.pl/

