
.................................................................................. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica kandydata  
 
.................................................................................. 
 
.................................................................................. 
 Adres do korespondencji  
 

        DYREKTOR 
        SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 

        W CHORZOWIE 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 14 
 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców1 
 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 
 

1. Imię /Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
Adres zamieszkania kandydata 

 
 

4. 
Adres zameldowania kandydata 

 
 

5. PESEL kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 
6. Imiona i Nazwiska rodziców 

kandydata / opiekunów prawnych 

Matki  
 

Ojca  
 

 
 

7. 

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata / opiekunów 
prawnych 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i 
mieszkania) 

 
Matki 

 
 
 

 
Ojca 

 
 
 

 
 
 
 

8. 

 
 
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata / 
opiekunów prawnych – o ile je 
posiadają  

 
 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

 

 
1 Zgodnie z Art.20t ust.1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1 – 5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki 

komunikacji rodzice posiadają,. To oznacza, że dane w punkcie 1 – 5 należy podawać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale 
bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 



 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych2  

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły 
podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 3 

 

1. Pierwszy wybór 

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

 

2. Drugi wybór 

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

 

3. Trzeci wybór 

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

 
 

III – Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X 

L.p. Kryteria do klasy pierwszej szkoły podstawowej TAK* NIE* 
1 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru 

(zespołu) 
  

2 Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na 
pierwszym miejscu 

  

3 Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność 
gospodarczą w obwodzie szkoły pierwszego wyboru 

  

4 W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, 
wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej 
opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole 

  

5 Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne 
przygotowanie przedszkolne 

  

6 Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca 
zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej 

  

 
Punktacja zgodna z uchwałą nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Zgodnie z Art. 20za.1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół. Zgodnie z Art.20t ust. 1 

pkt.5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że 
wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać. 

3 Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informacje podać. 

4 Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 



 
Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane SA 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 4 

2. 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 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
 
Chorzów, dnia .....................................        .................................................... 

Czytelny podpis rodzica 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do 
wiadomości, że: 

 administratorem  zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie, ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów, tel. 
32 2 462 369, mail: chorzow.czternastka@interia.pl, 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania, 
 celem przetwarzania danych jest możliwość promocji placówki, 
 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 
 dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, 
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 
 przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano 

przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby 
przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym  inspektorem ochrony danych przez e-mail: 
biuro@bitprotect.pl 

 

…………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

  

 

 

 


