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WNIOSEK (dzieci spoza obwodu SP nr 2)    
RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA* 

           O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY …………………. 
      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ANDRYCHOWIE 

w roku szkolnym ………………………… 
 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami 
 

Część A 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………….......... 
                                                                                                                                                             (imiona i nazwisko) 

 

urodzonego …………………. w ……………………………….., PESEL………………………………. 
                                (data urodzenia)                                        (miejscowość)          
                

zameldowanego ul………………………………. w ……….............................kod pocztowy……….…  
 

zamieszkałego ul. ………………………………... w ……………………….kod pocztowy………....… 

 

do ……………. klasy tutejszej szkoły. 
 

Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr…… w …………………..... 
 

Oświadczam, że dziecko spełniło/spełnia obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  w Przedszkolu 

 

 Nr …… w ………………………. 
 

 
Syn/córka* będzie uczęszczać na świetlicę szkolną Tak / Nie* 

 

 

 

 

WYBRANE PLACÓWKI (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji) 

Nazwa i adres placówki I wyboru 

 

Nazwa i adres placówki II wyboru 

 

Nazwa i adres placówki III wyboru 

 

 

Część B 

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów * 

 

Imię i nazwisko …………………………………… tel ……………………………. 
 

Imię i nazwisko …………………………………… tel. …………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

 

Email: ………………………………………………………………………………. 
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Część C 

Informacje o spełnieniu przez kandydata kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych  
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

 mój syn/moja córka* ……………...………….. (kandydat do klasy I)  posiada rodzeństwo / nie posiada 
rodzeństwa* w Szkole Podstawowej  nr 2 w Andrychowie  

 mój syn/moja córka* ……………………………(kandydat do klasy I) uczęszcza/nie uczęszcza do 
przedszkola w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie 

 jestem/ nie jestem zatrudniony w obwodzie szkoły, jak również prowadzę /nie prowadzę na tym terenie 
działalność gospodarczą 

 mój syn / córka (kandydat do klasy I)   ……………………..  zamieszkuje na terenie Gminy Andrychów. 

Oświadczenia dotyczące treści wniosku. 
1.     Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 
2.     Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

obejmującymi zasady rekrutacji do szkoły oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługującymi komisji 
rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

3.     Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług 
jednostki w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie 
oznacza wykreślenie dziecka listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce. 

 

 

  
…...........................................………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 
Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

1.     Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do wniosku. 
2.     Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określony w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082 ze zm.) oraz wynika z Zarządzania 13/22 Burmistrza Andrychowa z dnia 17.01.2022 w sprawie ustalania kryteriów przyjmowania 

dzieci zamieszkałych poza obwodem. 
3.     Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych we wniosku, a wynikające z kryteriów ustalonych przez 

organ prowadzący (podawane w części C). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego dla dzieci z poza rejonu. 

Podanie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można je wycofać składając na niniejszym dokumencie stosowną deklarację o ile nie pojawiły 
się skutki prawne. Brak zgody na przetwarzanie danych lub niepodanie danych może skutkować niezakwalifikowaniem dziecka do nauki w 
placówce. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. 

 

 

  
…...........................................………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)  
 

 
 

* niepotrzebne skreślić  
 
ZAŁĄCZNIK:  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna 
 
 
 
 
 

 

 


