
Wniosek o przyjęcie kandydata do publicznej  
Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
I. Dane identyfikacyjne kandydata 

 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
(w przypadku braku numeru 

PESEL należy podać serię i 

numer paszportu lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość) 

 

Data urodzenia  

Adres zameldowania 

(pobyt stały) 

 

 

Adres zamieszkania 

(pobyt czasowy)- 

wypełnić jeśli dotyczy 

 

 

 

  
II. Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych 
 

 
Mama/opiekun prawny Tata/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

                             Adres zamieszkania 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu   

Nr mieszkania   

Telefon   

E-mail   

 
 
III. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych. 
 

X Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie 

□ Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie 

 
 
 
 



 
IV. Spełnienie kryteriów lokalnych. 
 

Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

Spełnienie 
kryterium 

TAK NIE 

Rodzeństwo uczęszcza do 
danej szkoły- 10 pkt 

Oświadczenie każdego rodzica (prawnego opiekuna) 
kandydata 
 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 
treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

□ □ 

Rodzic/ rodzice (prawni 
opiekunowie) pracują w 
miejscowości, która należy do 
obwodu szkoły- 4 pkt 

Dokument potwierdzający zatrudnienie rodziców 
 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 
kopii lub w postaci urzędowo poświadczonej, zgodnie z art. 76a 
§1 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być 
składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata. 

□ □ 

Dzieci, których bliscy krewni 
(np. babcia, dziadek) 
wspierają rodziców w 
zapewnieniu im należytej 
opieki zamieszkując w 
miejscowości należącej do 
obwodu szkoły- 4 pkt 

Oświadczenie każdego rodzica (prawnego opiekuna) 
kandydata 
 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 
treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

□ □ 

Rodzeństwo absolwentów 
szkoły- 2 pkt 

Oświadczenie każdego rodzica (prawnego opiekuna) 
kandydata 
 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 
treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

□ □ 

 
V. Załączniki: 

1) …………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dodatkowe informacje: 

1) dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.), 

2) administratorem danych osobowych zwartych w deklaracji jest: Szkoła Podstawowa im. 

Leonida Teligi w Mielnie, adres ul. Lechitów 19, 76-032 Mielno. Kontakt do inspektora ochrony 

danych: poczta elektroniczna grzegorz@techbig.pl lub sp.mielno@wp.pl. Pełna klauzula 

dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://zs.mielno.ibip.pl/public/?id=228839 

 

 Oświadczam, że podane dane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 
(miejscowość, data) (podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

http://grzegorz@techbig.pl
http://sp.mielno@wp.pl
http://zs.mielno.ibip.pl/public/?id=228839

