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ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ *w dalszej części „Szkoła” 

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BŁAŻOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

DANE KANDYDATA 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Data urodzenia    -   -     PESEL            

Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość 1 
________________________________________________ 

/nazwa dokumentu/ 

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2                   

DANE RODZICÓW 

Imiona i nazwiska 

rodziców 
_________________________________________________________ 

/Imię i nazwisko matki/ 

_________________________________________________________ 

/imię i nazwisko ojca/ 

Adres poczty 

elektronicznej oraz 

numer telefonu: 
(Proszę podać o ile rodzice są w 

posiadaniu e-mail lub telefonu 

kontaktowego)
 

_________________________________________________________ 

/e-mail/ 

________________________________________________________ 

/telefon kontaktowy/ 

_________________________________________________________ 

/e-mail:/ 

_________________________________________________________ 

/telefon kontaktowy/ 

         

 

                      ________________________________________________ 

Podstawa prawna: art. 151 § 1 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.                                                                   (data,  podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

OŚWIADCZENIA 

Adres zamieszkania 

dziecka: 

Miejscowość ___________________________________________________________________________ 

ul. __________________________________________________________nr budynku____ nr lokalu ____ 

Kod Pocztowy _ _ - _ _ _ Miejscowość ______________________________________________________ 

Powiat ________________________________________________________________________________ 

Gmina ________________________________________________________________________________ 

Adres zameldowania 

dziecka: 

Miejscowość ___________________________________________________________________________ 

ul. __________________________________________________________nr budynku____ nr lokalu ____ 

Kod Pocztowy _ _ - _ _ _ Miejscowość ______________________________________________________ 

Powiat ________________________________________________________________________________ 

Gmina ________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania 

rodzica / opiekuna 

prawnego (matki): 

Miejscowość ___________________________________________________________________________ 

ul. __________________________________________________________nr budynku____ nr lokalu ____ 

Kod Pocztowy _ _ - _ _ _ Miejscowość ______________________________________________________ 

Powiat ________________________________________________________________________________ 

Gmina ________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania 

rodzica / opiekuna 

prawnego (ojca): 

Miejscowość ___________________________________________________________________________ 

ul. __________________________________________________________nr budynku____ nr lokalu ____ 

Kod Pocztowy _ _ - _ _ _ Miejscowość ______________________________________________________ 

Powiat ________________________________________________________________________________ 

Gmina ________________________________________________________________________________ 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

_______________________________________ 

Podstawa prawna art. 151 § 1 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. .                                           (data,  podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

                                                           
1 Proszę podać nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściwy dla 

kraju pochodzenia) w przypadku braku numeru PESEL. 
2 Proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata w przypadku braku numeru PESEL. 
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 
                                                                                            _________________________________________ 

                                                                                                                                                   (data,  podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej, pl. Ks. A. Kowala 3, 36-030 Błażowa, Kontakt: 17 230 11 00, zs.spblazowa@gmail.com  Pytania, 

wnioski, inspektor ochrony danych: daneosobowe@blazowa.com.pl. Cel wykorzystania danych: Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych oraz weryfikacja 

przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów, w tym okoliczności wskazanych w oświadczeniach, ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 
przyjmowanie skarg w zakresie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dokonywanie wezwań i zawiadomień. Przysługujące prawa: prawo do dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Polityka prywatności: Dostępna w siedzibie Szkoły. 

 

 

_________________________ 

3  Wybierając „TAK”, składane jest równocześnie oświadczenie o treści wskazanej w kolumnie V. 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 131 UST. 6 USTAWY PRAWO 

OŚWIATOWE – KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY 
(w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę) 

KRYTERIA 

USTAWOWE 

Spełnienie 

Kryterium 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

lub oświadczenie rodzica 

I II II IV V 

Dziecko zamieszkałe na 

terenie obwodu szkoły, ale 

zameldowane w innym 

miejscu 3 

TAK NIE 
Oświadczenie 

wnioskodawcy 

Oświadczam, że dziecko zamieszkuje na 

terenie obwodu szkoły, ale zameldowane 

jest w innym miejscu 

Dziecko, którego 

rodzeństwo uczęszcza już do 

szkoły 3 

TAK NIE 
Oświadczenie  

wnioskodawcy 

Oświadczam, że rodzeństwo dziecka 

uczęszcza już do szkoły 

Dziecko, którego krewni 

(babcia, dziadek, dalsza 

rodzina) wspierający 

rodziców/opiekunów 

prawnych w zapewnieniu 

mu należytej opieki, 

zamieszkują w obwodzie 

szkoły 3 

TAK NIE 
Oświadczenie 

wnioskodawcy 

Oświadczam, że w obwodzie szkoły 

zamieszkują krewni wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych                    

w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

Droga dziecka do szkoły jest 

krótsza lub bardziej 

bezpieczna niż do szkoły 

obwodowej 3 

TAK NIE 
Oświadczenie 

wnioskodawcy 

Oświadczam, że droga dziecka do szkoły 

jest krótsza lub bardziej bezpieczna niż 

do szkoły obwodowej 

Dziecko posiada 

predyspozycje, które mogą 

być rozwijane i realizowane 

w szkole np. artystyczne, 

sportowe 3 

TAK NIE 
Oświadczenie 

wnioskodawcy 

Oświadczam, że dziecko posiada 

predyspozycje (jakie ? ............................. 

.....................................................................) 

które mogą być rozwijane i realizowane 

w szkole. 

Dziecko, którego rodzice / 

opiekunowie prawni 

pracują w pobliżu szkoły 3 

TAK NIE 
Oświadczenie 

wnioskodawcy 

Oświadczam, że rodzice / opiekunowie 

prawni pracują w pobliżu szkoły 


