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                                                                                  Dyrektor 

      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie 

                                                                              ul. Klonowa 6/8, 42-233 Mykanów 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata    

2. Data urodzenia kandydata   

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

  

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata 

 
matka   

ojciec 
 

 
 

5. Adres miejsca zamieszkania matki kandydata 

 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Nr domu / mieszkania  

6. Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Nr domu / mieszkania  

7 Adres miejsca zamieszkania kandydata 

 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Nr domu / mieszkania  

8 Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 
Matki 

Tel. do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej  

Ojca 

Tel. do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej  

 

 

II. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych: 

 

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

 

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

 

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

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III . Informacja o spełnianiu kryteriów  II etapu rekrutacyjnego 

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X 

 

L.p. 

 

Kryterium 

 

 

Tak
*)

 

 

Nie
*) 

1. kandydat zamieszkały na obszarze gminy 

  

2. 
kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne w danym 

przedszkolu 

  

3. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły/przedszkola 

  

4. kandydat zamieszkały poza obszarem gminy  

  

 

1. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący potwierdzane jest oświadczeniami. 

 

2. Do wniosku dołączam oświadczenia1 o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie/punktach  …….  

 

Pouczenie  
1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do niego będą przetwarzane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).     

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

Borownie. 

3.Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.  

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. 

poz. 922). 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

                      Data                                         Czytelne podpisy obojga  rodziców kandydata  

 

 

 

                                                
1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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.

 


