
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZYCACH

(dotyczy kandydatów spoza obwodu szkoły tj. niezamieszkałych w Kaczycach)

Nazwisko kandydata
Imię/imiona kandydata 1.                                         2.
Data i miejsce urodzenia
PESEL (jeśli kandydat nie posiada PESEL 

podać nr paszportu lub innego dokumentu)

Adres zamieszkania(ulica, nr domu/ 

mieszkania, kod poczt., miejscowość)
Dane rodziców/opiekunów prawnych
Imię i nazwisko matki Imię i nazwisko ojca

Adres zamieszkania Adres zamieszkania 

Telefon Telefon
e-mail e-mail

1. Szkołą obwodową kandydata jest..............................................................................................

2. Kandydat ubiega się o przyjęcie do następujących szkół publicznych (można wskazać 3 szkoły 
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

A)................................................................................................................................................................

B)................................................................................................................................................................

C)................................................................................................................................................................

3. Oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów postępowania rekrutacyjnego (*proszę skreślić 
jeśli nie dotyczy kandydata)

Oświadczam, że kandydat zamieszkuje poza Gminą Zebrzydowice *     
 
Oświadczam, że rodzeństwo kandydata uczy się w Szkole Podstawowej w Kaczycach *                        
 
Oświadczam, że droga do Szkoły Podstawowej w Kaczycach jest krótsza niż do szkoły obwodowej  * 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie  fałszywego oświadczenia

Kaczyce,dnia..............................................                  ...............................................................................
                                                                              Podpisy rodziców

INFORMACJE 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 992 ) informujemy, że :



 administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczycach ul. Harcerska 13,
43-417 Kaczyce 

 obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe
(Dz.U z 2017r  poz 59) 

 dane zbierane są w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły oraz prowadzenia dokumentacji
szkolnej (Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności
wychowawczej i  opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U z 2017r. poz. 1646)

OŚWIADCZENIA
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 
 Zostałem/am poinformowany/a  o prawie dostępu do treści podanych danych oraz ich 

poprawiania.
 Wyrażam/nie wyrażam* zgody na publikację wizerunku (zdjęć) mojego dziecka na gazetkach

szkolnych,  na  stronie  internetowej  szkoły,  na  tablo,  w artykułach  prasowych  itp.   w celu
promowania jego osiągnięć oraz udziału w konkursach, uroczystościach,  imprezach i innych
przedsięwzięciach realizowanych na terenie szkoły.

*niepotrzebne skreślić                                                       
 

Kaczyce,dnia..............................................                  ...............................................................................
                                                                              Podpisy rodziców

                                                                                                   

                                               



DODATKOWE INFORMACJE 

Imię i nazwisko dziecka........................................................................

1.  Deklaracja rodziców w sprawie nauki religii /etyki   (zaznaczyć właściwe)

   Dziecko będzie uczęszczać na lekcje :

   religii katolickiej                 religii ewangelickiej                   etyki   

   Dziecko nie będzie uczęszczać na  lekcje religii ani etyki

2.  Droga dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły wynosi (zaznaczyć właściwe)

           Do 3 km                                            3-4 km                                powyżej 4 km
 

Kaczyce,dnia...........................................                    ...............................................................
                                                                                                          Podpisy rodziców 
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