
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA 
do Klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana  Pawła II w Chrzanowie 

 
Proszę o przyjęcie………………………………………………………………………………………….. 

do Klasy I w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie na rok szkolny …………. 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  

PESEL  

Ewentualnie dokument 
potwierdzający potwierdzający 
tożsamość 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY, POCZTA   -     

ULICA, NR DOMU/MIESZKANIA  

GMINA  

 
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA 

 

MATKA OJCIEC 

 

…………………………………………………
…… 

(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………………… 
Nr tel. 

 

…………………………………………………………
…… 
Nr tel. 

 

…………………………………………………
…… 

Adres e-mail 

 

…………………………………………………………
…… 

Adres e-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Miejscowość 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy, poczta 

 

Kod pocztowy, poczta 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Gmina 

 

Gmina 

 
 



 
 

3. Wniosek* o przyjęcie do Klasy I został złożony do poniżej wskazanych szkół 
podstawowych 

 
*wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół podstawowych 
 
PLACÓWKĄ PIERWSZEGO WYBORU JEST (podać nazwę szkoły podstawowej): 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

PLACÓWKAMI DALSZEGO WYBORU SĄ (wpisać w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych): 

 
1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………. 
 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

KLAUZLA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do 

wiadomości, że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie  32-500 Chrzanów , ul. Dworska 5, 

         tel. 32 623 29 15,  e-mail: sp6sekretariat@interia.eu, 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyjęcia zgłoszenia, 

 celami przetwarzania danych są: przyjęcie do szkoły, a następnie cele wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo 

Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych,  

a także Statutu placówki, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: baranowskaiod@gmail.com  

lub pod nr tel. 502-783-612. 

 

 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY           OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

 

 

    .................................................                            .................................................     
          Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                     Nazwisko i imię oraz podpis               
 



ZAŁĄCZNIKI do Klasy I – I etap rekrutacji 
 

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów: 

Lp. RODZAJ ZAŚWIADCZENIA 
ZAZNACZYĆ 

ODPOWIEDNIE 

„X” 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).  

2. 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność. 

dziecka  

rodzeństwa   

3. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016., poz. 2046 i 1948). 

dziecka  

rodzeństwa   

Matki  

ojca  

4. 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 

5. 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 
 

 

Oświadczenie 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2016 r., poz. 

1137) za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. 

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza (Wójta, Prezydenta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania  dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz/Wójt/Prezydent może 

wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa  

z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r., poz. 195 i 1579). 

 

 

 

 

Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………. 
 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
 

 

 
 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na rok 

szkolny ………….. oraz w systemach informacji wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie Chrzanów, 

zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

 

 

 

 

 

Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………. 
 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 



ZAŁĄCZNIKI do Klasy I – II etap rekrutacji 
 

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów: 

Lp. RODZAJ ZAŚWIADCZENIA 
ZAZNACZYĆ 

ODPOWIEDNIE 

„X” 

1. 
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której 

składany jest wniosek 
 

2. 
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub do 

przedszkola funkcjonującego w pobliżu szkoły, do której składany jest 

wniosek 
 

3. 
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że pracuje/prowadzi działalność 

gospodarczą w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 
 

4. 
Oświadczenie, że w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek, 

mieszkają krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ 

prawnych opiekunów w zapewnieniu dziecku właściwej opieki. 
 

 

Oświadczenie 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2016 r., poz. 

1137) za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. 

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza (Wójta, Prezydenta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania  dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz/Wójt/Prezydent może 

wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa  

z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r., poz. 195 i 1579). 

 

 

 

 

Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………. 
 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
 

 

 
 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na rok 

szkolny ……………... oraz w systemach informacji wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie 

Chrzanów, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

 

 

 

 

 

Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………. 
 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA  

NA LEKCJERELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 

 
 

Na podstawie § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753 z 2014 r.) 

niniejszym 

 

wyrażam wolę / nie wyrażam woli, aby mój syn/moja córka 

………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka) 

Począwszy od roku szkolnego ………………….… uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii. 

 

 

 

 

Chrzanów, dnia ……………………………. ……………………………………………… 

 

 ………………………………………………  
 Podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 


