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WNIOSEK O PRZYJĘCIE) 

dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

na rok szkolny 2021/2022 

 
 

 

……………………………………………………………... 
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

 

 
……………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 
 
 

 

……………………………………………………………… 
(adres poczty elektronicznej) 

 

 

 
Ja niżej podpisana/y  zgłaszam do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Baczkowie 
 

 

moje dziecko …………………………………………..……,  
                                             (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                 
 

urodzone  …………………………..….…………. 
                              (data urodzenia dziecka) )      
 

PESEL dziecka ……….……………….……... /lub …………………….......................................…/ 
                                 (w przypadku braku PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka) 
 

Jednocześnie oświadczam, że zamieszkujemy wraz z dzieckiem ……………………………….. 
 

pod adresem: ……………………………………………………………………………………… 
 

na terenie gminy: ………………………………….. 
 

 

 

 

 
 …………………………………                                                  ………………………………………………… 
                  (miejscowość, data)                                                                                     ( podpis rodzica/prawnego opiekuna)    
 

 

 

 

(wypełnia szkoła) 
 

……………………………………………………………... 
(miejscowość i data wpływu wniosku)  
 

 

 
……………………………………………………………... 
(pieczęć szkoły i podpis dyrektora potwierdzający przyjęcie zgłoszenie/wniosek ) 
 

 

 

 

 

 



 

Pouczenie: 
 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłosze-

nia dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania 

(nie mylić z zameldowaniem) rodziców kandydata wraz z kandydatem. 
 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Boch-

nia. Wówczas do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest: 
Oświadczenia pisemne rodziców o tym, że: 

a) kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Bochnia; 

b) w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (praw-

nych opiekunów) kandydata do klasy pierwszej; 

c) w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają 

rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki; 

Pod oświadczeniami należy zamieścić klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za 

złożenie nieprawdziwych oświadczeń”. 

 
Poświadczenie przez dyrektora szkoły o tym, że: 

a) kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przed-

szkolnego; 

b) rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szko-

ły; 

c) kandydat do klasy pierwszej jest dzieckiem absolwenta szkoły. 

 

 
Drogi rodzicu/opiekunie prawny dziecka 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa w Baczkowie (adres: 
Baczków 23, 32- 708 Dziewin tel.: 14 611 05 18 e-mail: baczkow@szkolagminabochnia.pl  Kontakt z naszym IOD 
umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań 

• rekrutacja uczniów do placówki 

• przygotowanie placówki na ich pobyt. 
3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych 

(nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie 
publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie 
danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody. 

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).  

5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach rekrutacyjnych uzyskają 
Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem http://baczkow.szkolagminabochnia.pl/rodo/ oraz 
na tablicy ogłoszeń.  

6. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki nastąpi zmiana celu przetwarzania danych i będziemy przetwarzać 
Państwa dane i dziecka w celach:  

• dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

• promocji jednostki. 
Dane do nowych celów przetwarzania pozyskamy z dokumentacji rekrutacyjnej, z bazy centralnej SIO lub bezpo-
średnio od rodziców (opiekunów prawnych). 

7. W nowych celach przetwarzania będą przysługiwały analogiczne prawa jak opisane w pkt. 3 i 4. 
8. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach dydaktycznych, opiekuń-

czych, wychowawczych i promocyjnych uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem 
http://baczkow.szkolagminabochnia.pl/rodo/ oraz na tablicy ogłoszeń. 
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………………………………………..      

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie1 o miejscu zamieszkania  

 

 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2,  

 

oświadczam, 

 

że  miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej córki/syna……………………… 

jest3 …………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego, do zgłoszenia na podstawie którego przyjmowane są dzieci do szkoły 

podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne z  pouczeniem 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
2Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły  

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………... 
                                                    (imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 

 

potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………….…………………….. 
                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

 

do klasy I szkoły podstawowej w Zespole Szkół Gminnych w Baczkowie w roku szkolnym 

2021/2022. 

 

 

 

 

…………….. ……………………………………………….. 
     (data) czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


