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Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu 
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie 
na rok szkolny 2019/2020 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie  01.04.2019r. do godz. 15.00  w szkole wskazanej w pozycji nr 1 
tzw. szkole pierwszego wyboru. 
 

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku:                                       

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię*  

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica Nr domu/ nr 
mieszkania 

 Kod pocztowy*  

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 

(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły 

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica Nr domu/ nr 
mieszkania 

 Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka 
za granicą 

Imię*  Drugie imię*  
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Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica Nr domu/ nr 
mieszkania 

 Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

  

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

Kryteria ustalane przez gminę w Uchwale NR 267/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 
2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Chęciny. 

1. 
Rodzeństwo ucznia spełnia obowiązek szkolny lub realizuje obowiązek rocznego 

wychowania przedszkolnego w danej szkole. 
 

 2.  Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły. 
 

 3. Uczeń realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole 
 

 4. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców 
w zapewnieniu mu należytej opieki.  

 5. 

Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych udziela się społecznie w organizacjach, 

fundacjach, stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Gminy Chęciny i działających na 

rzecz Gminy Chęciny, rodzice/opiekunowie prawni kandydata udzielają się w jednostkach 

pomocniczych Gminy Chęciny 
 

6. 
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Gminę Chęciny jako swoje miejsce zamieszkania na użytek rozliczeń podatku 
dochodowego 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uwagi.  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 
 

Oświadczam, że: 

 
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w deklaracji, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji. Dane 

osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 
związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 996 ze zm.), 
Administratorem danych osobowych zawartych deklaracji wniosku jest dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. gen. S. Skalskiego w Polichnie 

 
 

...................., dnia ............................                                      
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………………………………………………                                                         ………………………………………. 
        podpis matki lub opiekunki prawnej                                                            podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 

 

 
1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły 

 
 

Data: ................................ 

 
 

                          ........................................................... 
                                 (podpis dyrektora) 

 
 
 
 

 
Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników  
 
 

 


