
 
WNIOSEK REKRUTACYJNY  

DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU 
 

I.   DANE IDENTYFIKACYJNE  KANDYDATA  
 

IMIĘ I NAZWISKO   

DRUGIE IMIĘ  

PESEL  

DATA URODZENIA MIEJSCE 
URODZENIA 

 

IMIĘ MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI  IMIĘ OJCA/ 
PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

 

NAZWISKO MATKI / OPIEKUNKI 
PRAWNEJ 

 NAZWISKO OJCA/ 
OPIEKUNA 
PRAWNEGO  

 

TELEFON   TELEFON  

EMAIL  EMAIL  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/ 
PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

   

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
OBWODOWEJ  

 

 
II .   INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW  USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ  
 

Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium 

 

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tej 
samej szkoły podstawowej.  

oświadczenia rodzica/ 
prawnego opiekuna 

TAK/ NIE* 

2. Kandydat uczęszczał do przedszkola, znajdującego 
się w obwodzie szkoły podstawowej, do której 
składa wniosek  o przyjęcie.  

oświadczenia rodzica/ 
prawnego opiekuna 

TAK/ NIE* 

3. Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców/ 
prawny opiekun odprowadza podatek dochodowy 
na rzecz gminy Bieruń. 

oświadczenia rodzica/ 
prawnego opiekuna 

TAK/ NIE* 

 
 

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. II. 
 
 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie  z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do szkoły.  
 
…………………………………………………                 …………………………………………………… 
Podpis matki/ opiekunki prawnej                  Podpis ojca / opiekuna prawnego  

 
*niepotrzebne skreślić  



OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3  W BIERUNIU  

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do  

                szkoły. 

Oświadczamy, że rodzeństwo kandydata 
…………………………………………………………………………………………….... 

                    (imię i nazwisko kandydata) 

uczęszcza do szkoły podstawowej, do której kandydat składa wniosek. 

 

2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do  

                 przedszkola. 

 

Oświadczamy, że kandydat ……………………………………………………………………………………………... uczęszczał 
do  

          (imię i nazwisko kandydata) 

przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składa wniosek  

o przyjęcie. 

 

3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o odprowadzaniu podatku  

                  dochodowego na rzecz gminy Bieruń. 

 

Oświadczamy, iż co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata  
 

……………………………………………………………………………………………. odprowadza podatek dochodowy na 
rzecz  

(imię i nazwisko kandydata) 

gminy Bieruń. 

 

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń1. 

 
……………………………………………………………    ……………………………………………………….. 
  ( podpis matki/prawnego opiekuna)                       ( podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

                                                           
1
 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


