
załącznik nr 2 do „Regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Skierniewicach  

na rok szkolny 2021/2022" 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach 
na rok szkolny 2021/2022 

(dla uczniów spoza obwodu szkoły) 
 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. szkole pierwszego wyboru. 
Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc, w terminie: od 02 sierpnia 2021 r. do 06 sierpnia 2021 r.  
  
Data wpływu zgłoszenia (wypełnia pracownik szkoły): 
 
 
 
  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 

Imiona*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA: 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA: 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

Obwód Szkoły Podstawowej zgodnie z miejscem zameldowania dziecka:  
 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
Do którego przedszkola dziecko 
uczęszczało? (nazwa i adres) 

 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
(należy podkreślić prawidłową odpowiedź) TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 



Dodatkowe informacje  
o dziecku 

 
 
 
 

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Szkoła Podstawowa 
Adres szkoły (w przypadku  
szkoły poza Skierniewicami) 

1. pierwszego wyboru   

2. drugiego wyboru   

3. trzeciego wyboru   

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

*oznaczone pola wymagane 
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji. 
Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata. 
 



 
 

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

1. 
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2  

im. T. Kościuszki w Skierniewicach /załącznik nr 3 do regulaminu/. 

2. 

 W obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Skierniewicach zamieszkują krewni  

 kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki 

 /załącznik nr 4 do regulaminu/. 

3. 
Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu danej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Skierniewicach /załącznik nr 5 do regulaminu/. 

4. 
Odległość do Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Skierniewicach, która nie jest szkołą 

obwodową, jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej /załącznik nr 6 do regulaminu/. 

 
 
 
 

DEKLARACJE 

Deklaruję uczestnictwo kandydata w lekcjach religii/etyki 
(zaznaczyć wpisując znak x) 

RELIGIA [ ] ETYKA [ ] 

Deklaruję pobyt kandydata w świetlicy TAK [ ] NIE [ ] 

Zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku kandydata 
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, 
w tym internetowych, związanych z życiem szkoły) 

TAK [ ] NIE [ ] 

Zgoda na to, aby jedno z rodziców, w imieniu obojga, 
podejmowało decyzje w sprawie wyjazdu kandydata, 
w szczególności na wycieczki, zawody sportowe, konkursy. 

TAK [ ] NIE [ ] 

 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli (załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki na rok szkolny 2021/2022) wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły. 

 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
  
 
 
…………………………………………… ………………………………………. 
 Podpis matki lub opiekunki prawnej Podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły jest rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR), zgodnie z którym przetwarzanie jest 
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.  
Ponadto przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest również dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej 
ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje 
ich ochrony. Przepisem takimi jest: ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 tj. z dnia 2016.12.02). 
 
Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.  
 
Mam świadomość przysługującego mi prawa do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Dane podaję dobrowolnie. 
 

□ Wyrażam zgodę*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole 
pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych 

□ Wyrażam zgodę*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na  stronie internetowej szkoły. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych 
oświadczam, że przedstawione przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
 
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 
 
 
……………………………………… ………...………………………………  
Podpis matki lub opiekunki prawnej                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 

*** właściwe pole □ zakreślić [X] 
 
 
 
 
 
 

 


