
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Poradnik dla rodziców

Rekrutacja do klas pierwszych 

przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Świątniki Górne 

na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy  Informator,  która  przybliży  Państwu  zasady  rekrutacji,  omówi

kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty w procesie rekrutacji na rok szkolny

2016/2017. 

1. Dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  danej  szkoły  podstawowej,  objęte

obowiązkiem  szkolnym  tj.  dzieci,  które  w  roku  2016  kończą  7  lat,  mają

zagwarantowane przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole w roku szkolnym

2016/2017 i są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodzica, złożonego do

dyrektora placówki. Dzieci te nie są objęte procedurą rekrutacyjną.

2. Wzór zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej stanowi załącznik nr

1.

3. Do obwodu szkoły należą:

1) dzieci zamieszkałe i zameldowane w obszarze szkoły obwodowej,

2) dzieci zamieszkałe (bez meldunku) w obwodzie danej szkoły

1. Rodzice  dziecka  zamieszkałego,  ale  niezameldowanego w  obwodzie  danej

szkoły,  nie  później  niż  w dniu  zgłoszenia  do  szkoły,  powinni  wystąpić  do

dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować

dyrektora  szkoły  obwodowej  właściwej  dla  miejsca  zameldowania  o

aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego w

danym roku szkolnym.

2. Dzieci  zameldowane,  ale  nie  zamieszkałe  w  obwodzie  danej  szkoły,  nie

przynależą do obwodu szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania.

Rodzice  winni  poinformować  dyrektora  szkoły  o  aktualnym  zamieszkaniu

dziecka.

3. Miejsce zamieszkania dziecka należy rozpatrywać w świetle art. 26 Kodeksu

Cywilnego.
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4. W postepowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  szkolny  2016/2017  nie  uczestniczą

także dzieci, które:

1) w  mijającym  roku  szkolnym  tj.  2015/2016  realizowały  roczne

przygotowanie  przedszkolne  w  oddziale  przedszkolnym  w  szkole

podstawowej  innej  niż  szkoła,  w obwodzie,  której  dziecko  mieszka,  a

rodzice  złożą  do  dyrektora  tej  szkoły  wniosek  o  przyjęcie  do  klasy

pierwszej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2

2) dzieci  urodzone  w  roku  2009r,  które  w  mijającym  roku  szkolnym  tj.

2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, a rodzice w

terminie do 31 marca 2016r., złożą wniosek o kontynuację nauki przez ich

dziecko  ponownie  w  klasie  pierwszej  w  roku  szkolnym  2016/2017.

Wniosek ten może być złożony do dyrektora szkoły, w której dziecko już

realizuje obowiązek szkolny w roku 2015/2016, bądź do dyrektora szkoły

obwodowej dziecka. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – ZASADY

1. Postępowanie  rekrutacyjne  dotyczy  dzieci,  przyjmowanych  do  klas

pierwszych, zamieszkałych poza obwodem szkoły, o przyjęcie do której ubiega

się kandydat.

2. Procedurą rekrutacyjną objęte są również dzieci, urodzone w roku 2009, które

w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły  naukę w klasie  pierwszej  w danej

szkole podstawowej, a w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę

w klasie pierwszej ale w innej szkole niż dotychczas i szkoła ta nie będzie ich

szkołą obwodową.

3. Zamieszkanie dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji należy rozpatrywać

w myśl art. 26 Kodeksu Cywilnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w przypadku gdy dana szkoła

dysponuje wolnymi miejscami.

5. Rodzic dziecka,  które jest  objęte procedurą rekrutacyjną,   jest  zobowiązany

złożyć  do  dyrektora  szkoły  wniosek  o przyjęcie  jego  dziecka  do  danej

placówki. Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 4.
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6. Zgodnie  z  art.  20e  ust  3  –  4  ustawy  o  systemie  oświaty,  Rada  Miejska  w

Świątnikach Górnych Uchwałą  Nr XV/153/2016 z dnia 26 stycznia  2016r.,

określiła  następujące  jednolite  kryteria,  brane  pod  uwagę  w postępowaniu

rekrutacyjnym  do  klas  pierwszych  wszystkich  szkół  podstawowych,

posiadających ustalone obwody wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) w  szkole  obowiązek  szkolny  spełnia  rodzeństwo  kandydata  –  liczba

punktów 10 pkt

2) szkoła, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, jest położona najbliżej

jego miejsca zamieszkania, przy czym odległość mierzona w kilometrach

na trasie:  miejsce zamieszkania – szkoła,  jest liczona biorąc pod uwagę

ogólnodostępną sieć drogową

a) jeśli odległość  ta wynosi powyżej 3 km do- 5 km (łącznie) – liczba

punktów 5 pkt

b) odległość powyżej 5 km  - liczba punktów 2 pkt

1) rodzice kandydata są aktywni zawodowo

a) a miejsce ich pracy (bądź jednego z nich) znajduje się w obwodzie

szkoły – liczba punktów 5 pkt

b) pracują  poza  obwodem  szkoły,  ale  szkoła  położona  jest  na  trasie

„miejsce  ich  zamieszkania  –  miejsce  świadczenia  pracy”  –   liczba

punktów 3 pkt 

1. Spełnienie kryteriów zawartych w ust 7 pkt 1 potwierdza dyrektor szkoły na

podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.

2. Spełnieniem kryterium zawartego w ust 7 pkt 2 jest oświadczenie rodziców

o odległości,  złożone  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie

fałszywych oświadczeń.

3. W celu wykazania spełniania kryterium, o których mowa w ust 7 pkt 3, rodzice

kandydata  zobowiązani  są  dostarczyć  zaświadczenie  potwierdzające

zatrudnienie  w obwodzie  danej  szkoły,  bądź  w  przypadku  prowadzenia

własnej  działalności  gospodarczej  w obwodzie  szkoły  -   aktualne
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zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ewentualnie

dowód  potwierdzający  opłacanie  składek  do  ZUS  bądź  odprowadzanie

podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego z tytułu samozatrudnienia lub

tożsame dokumenty w przypadku zatrudnienia poza obwodem szkoły. 

4. Tryb powołania komisji rekrutacyjnej oraz jej zadania określa Rozporządzenie

Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia 2 listopada  2015 w sprawie  sposobu

przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów  uwzględnianych  w

postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i szczegółowych  zadań  komisji

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym
1 2 3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym

od 07 marca 2016
do 20 marca 2016

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  
i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
czynności, o których mowa w art. 20 t ust 7 ustawy o systemie oświaty

od 21 marca 2016
do 03 kwietna 2016

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych

.06  kwiecień 2016 do godz.
15.00

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

.od 07  kwietnia 2016
do 11 kwietnia 2016 do godz.

15.00

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów            
przyjętych i nieprzyjętych

.13  kwietnia 2016 do godz.
15.00

6

możliwość złożenia przez rodzica kandydata nieprzyjętego, wniosku do komisji            
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

od 14 kwietnia 2016
do 20 kwietnia 2016

7

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia 
kandydata, którego rodzic zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie takiego uzasadnie-
nia 

w terminie do 5 dni od daty
wniosku rodzica, maksymalnie

do 25 kwietnia 2016

8

możliwość złożenia przez rodzica kandydata nieprzyjętego, do dyrektora szkoły pod-
stawowej ,odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie  uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata

w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania uzasadnienia komisji re-
krutacyjnej, maksymalnie do 2

maja 2016
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9

rozpatrzenie przez dyrektora szkoły  podstawowej odwołania rodzica od rozstrzygnię-
cia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania odwołania rodzica, mak-

symalnie do 09 maja 2016

TERMINY POSTEPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1 2
3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym

od 14 kwietnia 2016
do 18 kwietnia 2016

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   
i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
czynności, o których mowa w art. 20 t ust 7 ustawy o systemie oświaty

od 19 kwietnia 2016
do 02 maja 2016

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych

04 maja 2016 do godz. 15.00

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 05 maja 2016
do 06 maja 2016 do godz. 15.00

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów            
przyjętych i nieprzyjętych

09 maja 2016

6

możliwość złożenia przez rodzica kandydata nieprzyjętego, wniosku do komisji            
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

od 10 maja 2016
do 16 maja 2016

7

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia 
kandydata, którego rodzic zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie takiego uzasadnienia

w terminie do 5 dni od daty
wniosku rodzica, maksymalnie

do 21 maja 2016

8

możliwość złożenia przez rodzica kandydata nieprzyjętego, do dyrektora szkoły podsta-
wowej ,odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie  uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata

w terminie 7 dni od daty
otrzymania uzasadnienia komisji
rekrutacyjnej, maksymalnie do

28 maja 2016

9

rozpatrzenie przez dyrektora szkoły  podstawowej odwołania rodzica od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od daty
otrzymania odwołania rodzica,

maksymalnie do
05 czerwca 2016
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Załącznik nr 1 

ZGŁOSZENIE

O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIATNIKI GÓRNE

W ROKU SZKOLNYM ………………………

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie*

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach 

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………...

2. Data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………….

3. PESEL …………………………………………………………………………………………..

4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wymagana tylko

w przypadku braku nr PESEL) ………………………………………………………………….

5. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….
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I.DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA

1. Imię i nazwisko matki dziecka ………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko ojca dziecka ………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania rodziców dziecka 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je posiadają) 

…………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodziców kandydata Data i podpis rodziców kandydata

………………………………… …………………………………

Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby

procesu przyjęcia kandydata do szkoły i podlegają ochronie na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 2 

WNIOSEK

(STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO LAT SZKOLNYCH 2015/2016-2018/2019)

TYLKO DLA DZIECI,  KTÓRE W MIJAJAJACYM ROKU SZKOLNYM REALIZUJĄ OBOWIĄZKOWE
ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE, DO
KTÓREJ O PRZYJĘCIE DZIECKO SIĘ UBIEGA

ART. 7 USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R O ZMINIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016r, poz. 35)

O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIATNIKI GÓRNE

NA ROK SZKOLNY ………………………

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie*

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach 

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA,

który w mijającym roku szkolnym ……………………… realizował obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy szkole, do której o przyjęcie
się ubiega

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………...

2. Data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………….

3. PESEL …………………………………………………………………………………………..

4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wymagana tylko

w przypadku braku nr PESEL) ………………………………………………………………….

5. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….

I.DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA
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1. Imię i nazwisko matki dziecka ………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko ojca dziecka ………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania rodziców dziecka 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je posiadają) 

…………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodziców kandydata Data i podpis rodziców kandydata

………………………………… …………………………………

Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby

procesu przyjęcia  kandydata  do szkoły i podlegają  ochronie na podstawie  ustawy o systemie  oświaty ustawy z  dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

.
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Załącznik nr 3

WNIOSEK – 

KONTUNUACJA NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIĄTNIKI GÓRNE 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

(STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017)

TYLKO  DLA  DZIECI  URODZONYCH  W  ROKU  2009,  KTÓRE  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016
ROZPOCZĘŁY NAUKĘ W KLASIE  PIERWSZEJ SZKOŁY PODSATWOWEJ I  W ROKU SZKOLNYM
2016/2017 BĘDĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ

ART. 9 USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R O ZMINIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016r, poz. 35)

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie*

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach 

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach 

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach 

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM 

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA, 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………...

2. Data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………….

3. PESEL …………………………………………………………………………………………..

4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wymagana tylko

w przypadku braku nr PESEL) ………………………………………………………………….

5. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….
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I.DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA

1. Imię i nazwisko matki dziecka ………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko ojca dziecka ………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania rodziców dziecka 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je posiadają) 

…………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodziców kandydata Data i podpis rodziców kandydata

………………………………… …………………………………

Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby

procesu przyjęcia  kandydata  do szkoły i podlegają  ochronie na podstawie  ustawy o systemie  oświaty ustawy z  dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

.
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Rekrutacja do klas pierwszych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne

Załącznik nr 4

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIATNIKI GÓRNE

W ROKU SZKOLNYM ………………………

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie*

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

 Do Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach 

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………...

2. Data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………….

3. PESEL …………………………………………………………………………………………..

4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wymagana tylko

w przypadku braku nr PESEL) ………………………………………………………………….

5. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….

I.DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA

1. Imię i nazwisko matki dziecka ………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko ojca dziecka ………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania rodziców dziecka 

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

………………………………………………………………………………………….

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je posiadają) 

…………………………………………………………………………………………

I.WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBIERANYCH SZKÓŁ W PORZĄDKU OD 

NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH (TYLKO 3 PLACÓWKI)

1. ……………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ (zgodnie z art. 20t ust 2 ustawy o systemie oświaty):

1) Informację  rodziców,  że  w szkole  o  przyjęcie  do  której  ubiega  się  kandydat,  obowiązek
szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2) Zaświadczenie  o  zatrudnieniu  rodziców  kandydata  bądź  w  przypadku  samozatrudnienia

aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ewentualnie
dowód  potwierdzający  opłacanie  składek  do  ZUS  bądź  odprowadzanie  podatku
dochodowego do Urzędu Skarbowego

3) Oświadczenie  o  odległości  szkoły  od  miejsca  zamieszkania  kandydata  –  liczonej
w kilometrach , biorąc pod uwagę ogólnodostępną sieć drogową

Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego

(Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny) w powiązaniu z art. 20t ust. 6

ustawy o systemie oświaty,  informujemy,  że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, na

dzień złożenia niniejszego wniosku.

Data i podpis rodziców kandydata Data i podpis rodziców kandydata

………………………………… …………………………………

Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby

procesu przyjęcia kandydata do szkoły i podlegają ochronie na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
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