
Załacznik nr2 
 

……………………………………………                  
   Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

    Dyrektor 
         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Woli Rzeczyckiej 
 
 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli 

Rzeczyckiej 
1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA/KANDYDATA  

 
IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO   

DATA I MIEJSCE URODZENIA   

ADRES ZAMELDOWANIA   

ADRES ZAMIESZKANIA   

PESEL   
 

       2.   DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 

Matka Ojciec 

IMIĘ  IMIĘ  
NAZWISKO  NAZWISKO  
Adres 
zamieszkania 

 Adres 
zamieszkania  

 

Telefony kontaktowe : 
 

Telefony kontaktowe : 
 

Adres e-mail Adres e-mail 
 
 
Kryteria rekrutacji 

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Zgłoszenie kryterium do oceny 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Woli Rzeczyckiej. 

Oświadczenie rodzica  

2. Rodzeństwo uczęszcza do PSP w 
Woli Rzeczyckiej. 

Oświadczenie rodzica  

3. Rodzic (opiekun prawny) pracuje, 
prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą w miejscowości 
należącej do obwodu szkoły. 

Oświadczenie rodzica  

4. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata, którzy wspierają 
rodziców w opiece nad kandydatem. 

Oświadczenie rodzica  

Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………….………….  

 
 
 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2018r. poz. 1000 z późn. zm.). Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 
konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 
zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i promocji szkoły 
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn. zm  i o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych Dz. U. 2018r. poz. 1191 z poźn. zm.) 
 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco  
 
 
 
 
……………………………………                                                            …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                                                                Czytelny podpis rodzica kandydata 
                                     

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz.59).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której 
zgłoszenie zostało złożone. 

 
 
 

Adnotacja o przyjęciu 
Decyzją komisji kwalifikacyjnej kandydat został / nie został* przyjęty do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2021/2022 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 Data  ……………………….…2021 r.                                                                      Przewodniczący Komisji  Kwalifikacyjnej 

 
 
 
 
 
 

 


