
.........................................    Strzyżowice, dn. ............................. 
imię i nazwisko 

......................................... 
adres zamieszkania 

.......................................... 
adres poczty elektronicznej 
numer telefonu 

 

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 
     
w Strzyżowicach 

 

 

Zgłoszenie 

 

  Proszę o przyjęcie w roku szkolnym .................,   do klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej  im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach    mojego(ją) 
syna(córkę) …................................................................ , urodzonego(ną) w dniu 
…....................................... , Nr PESEL ....................................... , zamieszkałego(łej) 
w …......................................................, ul. …............................................... . 
 

 

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

podpis rodziców, opiekunów 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 20 e ust. 1 i art. 20 u “ustawy rekrutacyjnej” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data przyjęcia deklaracji:     
        

 

 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka  

do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  
im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach w roku szkolnym ...................... 
 

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   

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych 
 

 

 

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata 
do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy szkół w kolejności od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 
1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………… 
2. Drugi wybór 

……………………………………………………………………………….. 
3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………. 
 

4.Oświadczenie wnioskodawcy: 



1.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku i załącznikach do wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły w 

trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.  

Strzyżowice, dnia................................                                                                                            

                                                                          ......................................................                                           

                                                                    (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

5.Pouczenie: 

1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(tekst jednolity –Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

2.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do 

wniosku jest dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach. 

3.Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt. 1, 2 i 3 wniosku, jest 

obowiązkowe. 

4.Zgodnie z art. 133 pkt. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawa oświatowego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Polakowskiego w Strzyżowicach dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………….……………………..………… 

            (imię i nazwisko rodzica)  
 

……………………….…………………..…… 

            (kod pocztowy i adres)  
 

………………………….…………………….. 
 

OŚWIADCZENIE  
O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Polakowskiego 

W STRZYŻOWICACH 

 

 

Ja niżej podpisana/y:  
oświadczam, 

 

że rodzeństwo kandydata ………………..…………………................... uczęszcza   
(imię i nazwisko dziecka) 

 

do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego  w Strzyżowicach. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
         

 

 

 

                 ……………………………………….............. 
         (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Strzyżowice, dnia……………………………….. 
 

 

 

---------------------------------------------------- 

¹ Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 



 

 

………………………..…………………………..………… 

 

                            (imię i nazwisko rodzica)  

 

…….………………………….………………………..…… 

 
                        (kod pocztowy i adres zamieszkania)  
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

O ZAMIESZKANIU DZIECKA W OBWODZIE SZKOŁY 

 

Ja niżej podpisana/y  
 

oświadczam, 
 

że moje dziecko …………….………………..…………………........ zamieszkuje  
 

                                    (imię i nazwisko dziecka) 
 

…………………………………………………………………………………………. 
                                    (dokładny adres dziecka) 
 

w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach. 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

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

 

                                     (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Strzyżowice, dnia……………………………….. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
1  Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


