
 
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej 

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

 w Cycowie na rok szkolny 2023/ 2024 
 

 
 

1. Dane identyfikacyjne i adresowe kandydata: 

Imiona i nazwisko ucznia  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego  
dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

Adres zameldowania 
 

Adres zamieszkania  

Dokładny adres szkoły obwodowej 
(w przypadku dzieci zameldowanych 
poza obwodem szkoły) 

 

 
2. Dane rodziców: 

Imię i nazwisko matki  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Adres zamieszkania 
 

 

Imię i nazwisko ojca  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Adres zamieszkania 
 

 

 

 

 

 



 

3. Kryteria przyjęcia (niepotrzebne skreślić): 
 Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia „odmowa odpowiedzi”, 
kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu 
dziecka do szkoły. 

Gminne 

1. Kandydat zamieszkuje na terenie 
Gminy Cyców 

Oświadczenie rodziców o 
miejscu zamieszkania - 
załącznik nr 1 

tak/nie/odmowa 
udzielenia odpowiedzi* 

2. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do tej szkoły 

Potwierdzenie przez 
dyrektora szkoły 
na podstawie posiadanej 
dokumentacji 

tak/nie/odmowa 
udzielenia odpowiedzi* 

3. Szkoła znajduje się w pobliżu 
miejsca pracy rodzica/rodziców 
kandydata 

Oświadczenie rodziców o 
miejscu pracy -  
załącznik nr 2 

tak/nie/odmowa 
udzielenia odpowiedzi* 

4. Kandydat uczęszczał do 
miejscowego przedszkola/innej 
formy wychowania przedszkolnego/ 
oddziału przedszkolnego 

Potwierdzenie wniosku 
przez dyrektora 
przedszkola/szkoły 

tak/nie/odmowa 
udzielenia odpowiedzi* 

5. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni ucznia wspierający rodziców 
w zapewnieniu należytej opieki 

Oświadczenia 
rodzica/rodziców 
kandydata -  
załącznik nr3 

tak/nie/odmowa 
udzielenia odpowiedzi* 

4. Oświadczenie: 
Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych                  

we wniosku, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 

zgromadzonych w oparciu o niniejszą kartę zgłoszenia do celów związanych    
z rekrutacją, 

d) oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli 
Informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – dalej: Rozporządzenie RODO (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), 

e) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 
 ………………………..                                          …...………………………………… 
          (miejscowość, data)                                                            

 
                …...………………………………… 

                                                                                                          (czytelne podpisy rodziców) 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

........................................................... 
                                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania* dziecka  

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….  

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………  

Dokładny adres zamieszkania:   …………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…….  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
................................................................................. 

                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce 

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu 

zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu 

rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego 

dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 

określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania 

opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25-28 Kodeksu Cywilnego). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
............................................................ 

   (miejscowość, data) 
 

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu pracy 
 
Ja, niżej podpisana….....……………………………………...……………………………..….. 

oświadczam, iż Szkoła Podstawowa w Cycowie jest placówką najbliżej położoną od miejsca 

mojego zakładu pracy.……………………...…………………………..…………….………… 

.……………............................................................................................................................…..  
                     (nazwa, adres, nr telefonu  zakładu pracy) 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
................................................................................. 

                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 

Ja, niżej podpisany….....……………………………………...……………………………..….. 

oświadczam, iż Szkoła Podstawowa w Cycowie jest placówką najbliżej położoną od miejsca 

mojego zakładu pracy.……………………...…………………………..………….…………… 

.……………............................................................................................................................…..  
                     (nazwa, adres, nr telefonu  zakładu pracy) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
................................................................................. 

                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
............................................................ 

   (miejscowość, data) 
 

Oświadczenie rodzica/rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły 
krewnych ucznia wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku 
 
Ja, niżej podpisana….....……………………………………...……………………………..….. 
oświadczam, iż w obwodzie Szkoły Podstawowej w Cycowie zamieszkują krewni ucznia 
wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku:  

1. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

2. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

3. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

4. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

5. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

6. (imię i nazwisko)….………………………….………………….………………………….  

    (stopień pokrewieństwa) .………………………………….……………………………..…  

 
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
................................................................................. 

                                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 


