
..................................................................................... 
Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica (opiekuna) kandydata 

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

..................................................................................... 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

Dyrektor 

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

Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

  

WWNNIIOOSSEEKK    

 o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 
do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Zbludowicach 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców(opiekunów) 

1.Dane kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dane kontaktowe rodziców/ opiekunów prawnych 

Dane Matka/opiekun prawny* Ojciec/opiekun prawny* 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres zamieszkania   

Miejscowość:   

Kod pocztowy   

Poczta   

Ulica   

nr domu   

Telefony kontaktowe:   

numer telefonu   

adres e-mail   

 
*niepotrzebne skreślić 

DANE KANDYDATA 

Nazwisko
  

Imię pierwsze  

PESEL kandydata 

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Kod pocztowy Miejscowość 

Nazwa ulicy Numer domu 



 

 

3.DODATKOWE INFORMACJE: 

Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym 

dziecko spełniało obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący  

Gminę Busko-Zdrój 
 

Lp.  

Kryterium 

 

Wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

 

Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny TAK* 

1.  Do szkoły uczęszcza rodzeństwo 

kandydata. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

2.  Miejsce pracy przynajmniej  jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata znajduje się w  obwodzie 

szkoły. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

3.  W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego
 

 

4.  Miejsce pracy  przynajmniej jednego  

z rodziców /opiekunów prawnych 

znajduje się w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

 
*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK i dołączyć do 

wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium 

1. Zgodnie z art. 133 ust. 2 u.p.o., spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie .................... 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

1
  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

......................... ...................................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

......................... ...................................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

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 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół. 

_________ 
1  

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) - kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

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

 


