
ZGŁOSZENIE RODZICÓW DZIECKA  

DO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 
(zgłoszenie należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

I.  DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW 

 

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 

Matki  

 

Ojca  

 

4 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

Matki Telefon do kontaktu  

 

Adres poczty elektronicznej  

 

Ojca Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 

 

 

II.  INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA  

          DO KILKU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata  

do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy placówek w kolejności 

od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1. Pierwszy wybór 

................................................................. 
nazwa szkoły i adres 

................................................................. 

2. Drugi wybór 

................................................................. 
nazwa  szkoły i adres 

................................................................. 

3. Trzeci wybór 

................................................................. 
nazwa szkoły i adres 

................................................................. 



III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH  

PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY W UCHWALE NR XXXIV/20/2017  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak* 

1 Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza do tej samej szkoły 

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna  

 

2 Miejsce pracy, prowadzenia 

działalności gospodarczej  

(w tym rolniczej) 

przynajmniej jednego  

z rodziców znajduje się  

na w obwodzie szkoły 

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

3 Kandydat uczęszczał  

do Przedszkola Miejskiego  

w Szczawnie-Zdroju 

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

* jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie, proszę 

napisać TAK i zgodnie z instrukcją dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

Do wniosku dołączam dokumenty  potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  

w pkt. ................ Jednocześnie informuję, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

● Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym. 

● 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE. L. Nr 119, s. 1). 

 

................................                                         ………………………………………………….. 
(data)                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica/prawnego opiekuna  kandydata) 

 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach do zgłoszenia będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym 

na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach  

do zgłoszenia jest Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju. 


