
Załącznik nr 1 
 

Zgłoszenie dziecka do I klasy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Ko ściuszki w Szczekocinach 

na rok szkolny 2019/2020 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:  

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych  

 

Miejsce pracy 
 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów kontaktowych 

 
 

Miejsce pracy  

3. Dodatkowe doł ączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan  zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, art.) 

tak             nie  
4. Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w zgłoszeniu, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), 

 
Szczekociny, dnia  ............................                                      ........................................................... 

             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 

5. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 
 
Data: ................................                                                          ........................................................... 

                                (podpis dyrektora szkoły) 



Załącznik nr 2 
 

Wniosek o przyj ęcie dziecka spoza obwodu 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Ko ściuszki w Szczekocinach 

na rok szkolny 2019/2020 
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  
 

Imię  

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

Szkoła rejonowa 
dziecka  

 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) Rodzic 

Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji Nie żyje Nieznany 

Rodzic 
mieszka 
za granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  



ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail**  

 
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach 
kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki 
pocztowej adresata. 

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach prosz ę postawi ć znak „x”) 
 

Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych  spoza obwodów szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Szczekociny 

Lp.  Kryterium  
Maksymalna ilość 
punktów do 
zdobycia  

 

1. 
kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało naukę 

w szkole, której dotyczy rekrutacja 
20  

 2.  

kandydat, którego oboje rodzice prawni opiekunowie 

wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą   

20  

 3. 

kandydat, którego jeden z rodziców/ prawnych opiekunów 

wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą   

10  

 

 
 
Uwagi.  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.  
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 
 
W przypadku braku potwierdzenia wyra żam zgod ę na wykre ślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyj ęcia do 
szkoły.  
 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………………………………………………                                                                        ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                       podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 



 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Podstaw ą prawn ą danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opieku nów prawnych w celu 
rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pk t 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr  poz. 92 6 z późniejszymi zmianami), zgodnie  
z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, je żeli osoba, której dane dotycz ą, wyrazi na to 
zgod ę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy prz etwarzanie danych jest dopuszczalne, 
gdy jest to niezb ędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obo wiązku wynikaj ącego z 
przepisu prawa, natomiast na podstawie  art. 27 ust . 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o 
których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, j eżeli przepis szczególny innej ustawy 
zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody os oby, której dane dotycz ą i stwarza pełne 
gwarancje ich ochrony. 
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze zm. ). 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
we wniosku w celu przyj ęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 . 
 
Administratorem danych jest dyrektor szkoły. 
 
Mam świadomo ść przysługuj ącego mi prawa wgl ądu do tre ści danych oraz ich poprawiania. 
Dane podaj ę dobrowolnie. 
 
Wyrażam zgod ę/nie wyra żam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mo jego dziecka na 
tablicy ogłosze ń w szkole, na li ście dzieci przyj ętych lub na li ście dzieci nieprzyj ętych. 
 
Zapoznałam/ zapoznałem si ę z treścią powy ższych poucze ń. 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 
 
*** niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Imiona i nazwiska 

rodziców*………………………………………………………….…………………………………….. 

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

Adres zamieszkania 

rodziców*…………………………………………………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o 

dzieło/zlecenia/cywilnoprawnej**   

na czas od……………………………….. do………......………………………… w: 

w pełnym/niepełnym wymiarze**  

                                                                  Informacja o zatrudnieniu 

ZAKŁAD PRACY MATKA OJCIEC 

 

Nazwa i adres 
zakładu pracy 

 

  

godziny pracy   

telefon do zakładu pracy   

 

Prowadzę: 
Gospodarstwo rolne…………………………………………………………………………………………… 
 
pozarolnicza działalność gospodarcza 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejsce pracy lub nauki znajduje się najbli żej szkoły 

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

(podać nazwę zakładu pracy lub szkoły) 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
Szczekociny, ......................................................................................................................... 
                                                                 (data i podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą 
nad dzieckiem. 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 
Imi ę i nazwisko 
rodzica*…………………………………………………………….……………………....................... 
 
Adres zamieszkania 
rodzica*……………………………………….……………………………………………............ 
 
………………………………………………………………………………….……………....................................
......... 
 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko**  i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka 

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

(imię, nazwisko i pesel dziecka) 
 

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka, którzy zapewnią dziecku opiekę  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

( nazwisko i imię DZIECKA  oraz osoby, która będzie zapewniała opiekę dziecku) 
 

  
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
Szczekociny, ..................................................................................................................... 
                                                                (data i podpis osoby składającej oświadczenie)  

 
* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą 
nad dzieckiem. 
 
** samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko 
z jego rodzicem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Załącznik nr 5 

 
 
 
 
 

Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna* 
 

Potwierdzam iż moje dziecko …..................................................................................... 

będzie uczęszczało do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki          

w Szczekocinach w roku szkolnym 2019/2020. 

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

       czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 
Szczekociny , dnia ................................  
 
 
 
      
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


