
  Siedlce, dnia  …............................ 

…............................................... 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

…............................................... 
miejsce zamieszkania (ulica) 
 

…............................................... 
miejscowość (kod pocztowy) 

Szanowny Pan 

Karol Wnorowski 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 8 

im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

w Siedlcach 
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły. 

 

Działając na podstawie art. 205 ust 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.60)1, wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka  

 

.................................................................................................................................................................... 
                                                                                  (imię i nazwisko ucznia) 

 

 z klasy ….....2 Szkoły Podstawowej nr …...........3 w Siedlcach do klasy …........4 do Szkoły  

 

Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach od roku szkolnego 2018/2019. 

 

                                                 …......................................................................... 

          (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku                              
o przyjęcie do wskazanej szkoły,  zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych                         
(Dz. U. z 2016 r. poz. 992) 
 

                                                                               …......................................................................... 

          (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Termin złożenia  do 9.04.2018 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej do której dziecko obecnie uczęszcza. 

                                                           
1 Art.  205.  [Przeniesienie części uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum] 

2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, 

jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem 

prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku 

szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe 

nie stosuje się. 

5. W latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w 

terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej 

jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się. 

2  (III lub VI klasa) 
3  (nr: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) 
4  (IV lub  VII klasa) 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(130)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(130)&cm=DOCUMENT

