
                                                                                                 Rok szkolny 2023/2024 

 
 

WNIOSEK O PRZ YJĘCIE  DZ IECKA 
DO KLASY PIERWSZ EJ  

Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  
 

          

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Ulica  nr  

Poczta i kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Pełny adres zameldowania  

 

II. SZKOŁA OBWODOWA 

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU DZIECKA DO SZKOŁY OBWODOWEJ  

Pieczątka szkoły obwodowej: Podpis: 

 

III. INFORMACJE O RODZICACH 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic Opiekun prawny 
Nie udzieli 
informacji 

Rodzic mieszka  
za granicą 

Imię  Nazwisko  

Ulica i nr  Województwo  

Poczta i kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon dom/komórka  Adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Rodzic mieszka za granicą 

Imię  Nazwisko  

Ulica i nr  Województwo  

Poczta i kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon dom/komórka  Adres e-mail:   

 
 
 
 
 



 IV. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ W PORZĄDKU  
OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH 

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

 Nazwa szkoły Adres szkoły 

1-go wyboru   

2-go wyboru   

3-go wyboru   

V. KRYTERIA NABORU (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

KRYTERIA OKREŚLANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25.01.2023 
r.) 

1 
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny lub realizuje obowiązek rocznego 
wychowania przedszkolnego w danej szkole – 8 pkt. 

 

2 
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 6 pkt.  
( zaświadczenie lub oświadczenie rodzica) 

 

3 
Kandydat realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole  - 4 
pkt. 

 

4 
W obwodzie zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w 
zapewnieniu mu należytej opieki– 2 pkt. ( oświadczenie o zamieszkaniu krewnych ucznia) 

 

 
 
 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 

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

DATA PODPISY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

INFORMACJA: 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 
ORGANU PROWADZĄCEGO 

imię i nazwisko składającego oświadczenie (matka): …………………………………. 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że miejsce pracy  rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej znajduje się w obwodzie 
Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej : 

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

PIECZĘĆ/ NAZWA ZAKŁADU PRACY 

     
 ……………………  ………………………………..  
 DATA  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE  

 

imię i nazwisko składającego oświadczenie (ojciec): …………………………………. 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

2. Oświadczam, że miejsce pracy  rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej znajduje się w 
obwodzie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej : 

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

PIECZĘĆ/ NAZWA ZAKŁADU PRACY 

 
   

 
 ……………………  ………………………………..  
 DATA  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE  

 

OŚWIADCZENIE 

3. Oświadczam, że w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej  
zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki: 

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

 IMIĘ I NAZWISKO KREWNEGO ADRES ZAMIESZKANIA KREWNEGO STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z DZIECKIEM 

     
     
 ……………………  ………………………………..  
 DATA  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE  

 

OŚWIADCZENIE 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1) 

 
 ……………………  ………………………………..  
 DATA  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE  

 
 
1) Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

 

 



  

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej, 

26-067 Strawczyn, tel. 41 303 80 22 

reprezentowanym przez dyrektora szkoły:  Tomasza Gruszczyńskiego 

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :  
e-mail: iod@czi24.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

 wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych/; 

 wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 
administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i 
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

 realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności: 
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji 
usługi.  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw 
wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, 
jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w 
czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów  

3) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 
zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji rekrutacji. 
6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 
                                                                   

   TOMASZ GRUSZCZYŃSKI 
         Administrator 

 
 
                                                                      zapoznałem się/ zapoznałam się z powyższą informacją 

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

                                                data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 

mailto:iod@czi24.pl

