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Poradnik dla rodziców

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 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  SPOSÓB  SZCZEGÓLNY  DEDYKUJEMY  NINIESZY  PORADNIK  DLA 

RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH. ZACHĘCAMY ABY ZDECYDOWALI SIĘ 

PAŃSTWO  WYSŁAĆ  SWOJĄ  POCIECHĘ  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ, KTÓRY JEST NAJBLIŻEJ PAŃSTWA ZAMIESZKANIA. 

OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE BĘDĄ PRACOWAĆ 

W PRZEDŁUŻONYM TRYBIE DO GODZ. 16.00 ( w razie konieczności do 17.00), CO 

ZAPEWNE  POZWOLI  PAŃSTU  NA  LEPSZE  POGODZENIE  OBOWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH  I  RODZINNYCH.  DZIECI  W ODDZIAŁACH  PRZEDSZKOLNYCH 

BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z CIEPŁEGO POSIŁKU (ODPŁATNIE, NA PODSTAWIE 

ZGŁOSZENIA  RODZICÓW).  ZA  POBYT  W ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM 

POWYŻEJ 5-GODZIN, KIEDY REAZLIOWANA JEST PODSTAWA PROGRAMOWA 

WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO,  NIE  BĘDĄ  POBIERANE  OPŁATY,  GDYŻ 

ZAJĘCIA  W  TYM  CZASIE  BĘDĄ  ZORGANIZOWANE  W  FORMIE  ŚWIETLICY 

PRZEDSZKOLNEJ,  TYLKO  DLA  DZIECI  PRZEDSZKOLNYCH  I  W  SALI 

PRZEDSZKOLNEJ.  DZIECI  BĘDĄ  PO  OPIEKĄ  WYKWALIFIKOWANEGO 

PERSONELU  PEDAGOGICZNEGO.  TAK  WIĘC  WARUNKI  POBYTU  BĘDĄ 

ZBLIŻONE DO WARUNKÓW W PRZEDSZKOLU, A PAŃSTWA POCIECHA BĘDZIE 

MIAŁA OKAZJĘ NIE TYLKO BAWIĆ SIĘ, UCZYĆ, ALE W NATURALNY SPOSÓB 

ZAADAPTUJE SIĘ DO SZKOLNEJ ATMOSFERY I OSWOJI LĘK PRZED SZKOŁĄ. TO 

WSZYSTKO  POZWOLI  JEJ  ZAPEWNE NA  ŁAGODNIEJSZY  START SZKOLNY  W 

KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM, GDZIE JUŻ JAKO SIEDMIOLATEK ZASIĄDZIE W 

SZKOLNEJ ŁAWCE. 
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Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

przy  danej  szkole  podstawowej  pobierają  w tej  szkole  oświadczenie  o  kontynuacji 

wychowania  przedszkolnego  na  rok  szkolny  2016/2017  (załącznik  nr  1)  i  wypełnione 

składają u dyrektora Placówki w terminie od 29 lutego do 6     marca 2016 r. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

1. Zgodnie  z  ustawą o  systemie  oświaty  do  oddziału  przedszkolnego  przy szkole 

podstawowej  przyjmowani  są  kandydaci  zamieszkali  w  obwodzie  tej  szkoły. 

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

cywilnego.

2. Postępowanie  rekrutacyjne  na  wolne  miejsca  jest  prowadzone  na  wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów – załącznik nr 2. 

3. Wzór  wniosku można  otrzymać  bezpośrednio  w szkole  podstawowej,  bądź  pobrać  ze 

strony szkoły lub ze strony Gminy www.swiatniki-gorne.pl.

4. W roku szkolnym 2016/2017

a) obowiązek zapewnienia dzieciom warunków do spełniania  obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku lat sześciu

b) obowiązek  zapewnienia  warunków  do  realizacji  prawa  do  korzystania 

z wychowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku lat czterech i lat pięciu

1. Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązek  zapewnienia  warunków do realizacji 

prawa do korzystania  z wychowania  przedszkolnego  obejmie  również  dzieci  w 

wieku lat trzech.

2. We  wniosku  należy  wskazać  placówki  uszeregowane  według  preferencji:

od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie 

miejsce).

3. Wypełniony  i  kompletny  wniosek wraz  ze  stosownymi  dokumentami,  należy 

wydrukować, podpisać i złożyć w placówce  pierwszego wyboru, wskazanej na 

pierwszym miejscu w terminie w terminie do dnia 20 marca 2016r. (włącznie). 
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KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Kryteria ustawowe – wynikają z art. 20c ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość - 10 punktów.

1. Dokumentami potwierdzającymi kryteria ustawowe są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, rozumianej w myśl art. 20b 

co oznacza rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci

b) orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na 

niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu 

niepełnoprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011  Nr  127  poz.  721  ze 

zmianami)

c) 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

d) dokument poświadczający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawa z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2013r. poz. 135 ze zmianami)

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli 

Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone przez organ prowadzący 

Uchwałą  nr  XV/152/2016  Rady  Miejskiej  w  Świątnikach  Górnych  z  dnia  26 

stycznia 2016r.  określono następujące kryteria samorządowe:
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Lp. Kryterium
Liczba 

punktów
Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

1

dziecko obojga rodziców 
pracujących/studiujących w systemie 
stacjonarnym lub 
dziecko rodzica samotnie 
wychowującego dziecko, w myśl art. 20b 
ust 2 ustawy o systemie oświaty  

40

dokument poświadczający zatrudnienie 
(każdego z  rodziców/ rodzica samotnie 
wychowującego dziecko):

1)  zaświadczenie z zakładu pracy

2)  w przypadku samozatrudnienia aktualny 
wpis do Centralnej ewidencji działalności 
gospodarczej lub  poświadczenie 
rozliczania składek ZUS lub 
odprowadzania podatku do Urzędu 
Skarbowego

3)  zaświadczenie z uczelni zawierające 
informację o stacjonarnym systemie 
studiów

2
matka lub ojciec kandydata powracający  
do pracy po urlopie wychowawczym

35

zaświadczenie z zakładu pracy o terminie 
trwania urlopu wychowawczego oraz 
oświadczenie o planowanym powrocie do 
pracy po zakończeniu urlopu

3
rodzeństwo kandydata kontynuuje  
wychowanie przedszkolne w tym 
oddziale przedszkolnym

20
poświadczenie dyrektora szkoły na 
podstawie posiadanej dokumentacji

4

rodzeństwo kandydata realizuje 
obowiązek szkolny w szkole, przy której 
jest oddział przedszkolny, do którego 
aplikuje kandydat 

15
poświadczenie dyrektora szkoły na 
podstawie posiadanej dokumentacji

5
dziecko, którego rodzice odprowadzają 
podatek dochodowy w Gminie Świątniki 
Górne

10

oświadczenie o odprowadzaniu podatku 
dochodowego w Gminie Świątniki Górne 
przez rodziców kandydata (od każdego z 
rodziców)

6

dziecko z rodziny zagrożonej przemocą w 
rodzinie  i posiadającej "niebieską kartę" 
w myśl art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz Rozporządzenia z dnia 13 
września 2011r. w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty

5 oświadczenie jednego z rodziców

2. Rodzice/prawni  opiekunowie  spełniający którekolwiek z  kryteriów zobowiązani

są  dołączyć  do  wniosku stosowne  dokumenty  wskazane  przy  każdym

z kryteriów. Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 

str. 4



Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne

do  zawarcia  w nim  klauzuli  o  następującej  treści:  Jestem  świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie 

punktów przez komisję rekrutacyjną.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp
.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1 2 3

1

Złożenie  przez  rodzica  wniosku o  przyjęcie  dziecka  do 
przedszkola/oddziału  przedszkolnego  przy  szkole 
podstawowej  warz  z  dokumentami  potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

od 07 marca 2016 
do 20 marca 2016

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola 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  zakwalifikowanych  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
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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 

25 kwietnia 2016

8

możliwość złożenia przez rodzica kandydata nieprzyjętego, 
do  dyrektora  przedszkola/oddziału  przedszkolnego  przy 
szkole podstawowej ,odwołania  od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej  w sprawie   uzasadnienia  odmowy przyjęcia 
kandydata

w terminie 7 dni od daty otrzymania 
uzasadnienia komisji rekrutacyjnej, 

maksymalnie do 02 maja 2016, 

9

rozpatrzenie  przez  dyrektora  przedszkola/  oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej odwołania rodzica 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania 
odwołania rodzica, maksymalnie do 

09  maja 2016

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami 

ogłoszą  termin  rekrutacji  uzupełniającej.  Wnioski złożone  w  placówkach  z  wolnymi 

miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej. 

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 4

1

Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej warz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 kwietnia 2016 
do 18 kwietnia 2016

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola 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 22 kwietnia 2016 
do 05 maja 2016

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych

10 maja 2016 do godz. 
15.00
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4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja 2016 
do 12 maja 2016 do 

godz.15.00

5

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

13 maja 2016 do godz. 
15.00

6

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

od 16 maja 2016 
do 22 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 27 maja 
2016, 

8

możliwość złożenia przez rodzica kandydata 
nieprzyjętego, do dyrektora przedszkola/oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej ,odwołania  od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie  
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

w terminie 7 dni od daty 
otrzymania uzasadnienia 

komisji rekrutacyjnej, 
maksymalnie do 
03 czerwca 2016

9

rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola/ oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej odwołania 
rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od daty 
otrzymania odwołania 

rodzica, maksymalnie do 
10 czerwca 2016
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

O KONTYNUUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
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

Deklaruję, że dziecko …………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Data urodzenia i PESEL dziecka ……………………………………………………………….

nadal  będzie  uczęszczało  do  oddziału  przedszkolnego  przy  Szkole  Podstawowej 

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

w roku szkolnym …………………………

W przypadku gdy uległy zmianie dane zawarte we wniosku złożonym w roku wcześniejszym 

– proszę o korektę tych danych

KOREKTA DANYCH:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodziców kandydata Data i podpis rodziców kandydata
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………………………………… …………………………………

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.

Załącznik nr 2

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ,

PROWADZONEGO 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

wiek 
dziecka

właściwe 
zaznaczyć*

6 lat  

5 lat  

4 lata  

3 lata  

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X

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

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

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

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

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

odległość zamieszkania 
dziecka od przedszkola

właściwe 
zaznaczyć

do 3 km  

powyżej 3 km  

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) 

…………………………………………………………………………………………

I.WSKAZANIE  KOLEJNOŚCI  WYBIERANYCH  ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH/ PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH/ 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) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rozumianej w myśl art. 20b pkt 1 ustawy 
o systemie oświaty – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – dotyczy wielodzietności 
rodziny kandydata
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2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  
orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie 
równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  –  dotyczy 
niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata,  
rodzeństwa kandydata

3) Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt  zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem – dotyczy sytuacji samotnego wychowywania kandydata w rodzinie

4) Dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  piecza  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy objęcia kandydata 
pieczą zastępczą

(Informacje dotyczące pkt 1 – 4 mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie)

5) dokument  poświadczający  zatrudnienie  bądź  naukę  w  systemie  stacjonarnym  (każdego  z 
rodziców)

a)  zaświadczenie z zakładu pracy

b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do Centralnej ewidencji działalności gospodarczej 
lub poświadczenie rozliczania składek ZUS lub odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

1) zaświadczenie  z zakładu pracy o terminie  trwania urlopu wychowawczego matki  lub ojca 
kandydata wraz z oświadczeniem o planowanym powrocie do pracy po zakończonym urlopie

2) informację, że rodzeństwo kandydata, kontynuuje wychowanie przedszkolne, w tym oddziale 
przedszkolnym, do którego aplikuje kandydat

3) informację, że rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, przy której jest 
oddział przedszkolny do którego aplikuje kandydat

4)  oświadczenie  o  odprowadzaniu  podatku  dochodowego  w Gminie  Świątniki  Górne  przez 
rodziców kandydata (od każdego z rodziców)

5) oświadczenie jednego z rodziców o założonej dla rodziny kandydata tzw. niebieskiej 
karty w myśl art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie  oraz  Rozporządzenia  z  dnia  13  września  2011r.  w  sprawie  procedury 
„Niebieskiej Karty”

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
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………………………………… …………………………………

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.

str. 12


