
 

Kruszyn, dn………………………………………. 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE MOJEGO SYNA/CÓRKI 

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

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OŚWIADCZAM, ŻE: 

L.p. KRYTERIUM Tak/Nie 

1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej  

2. Kandydat jest niepełnosprawny  

1.  Jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata jest niepełnosprawny 
 

2.  Oboje z rodziców/prawnych opiekunów kandydata są niepełnosprawni  

3.  Jedno z rodzeństwa kandydata jest niepełnosprawne 
 

4.  Kandydat jest wychowywany tylko przez jednego rodzica/prawnego opiekuna 
 

5.  Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 
 

KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY 

6.  

Kandydat uczęszczał do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego 

prowadzonego przez tę samą jednostkę oświatową, do której stara się o przyjęcie- 2pkt; 
 

 

7.  

Rodzenstwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny w 

przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym/ szkole podstawowej 

prowadzonej przez tę samą jednostkę oświatową, o przyjęcie do której ubiega się 

kandydat - 2 pkt; 

 

8.  

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców, prawnych 

opiekunów/rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w 

zapewnieniu należytej opieki - 1pkt. 

 

 

Do oświadczeń o spełnieniu kryteriów (pkt 5 oraz pkt 7- pkt 12) należy dołączyć kopię dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. 

Oświadczenia:  



1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w 

formularzu oświadczenia, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego szkołę.   

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do Szkoły.  

4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu oświadczenia, 

niezwłoczne powiadomię o niej w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kruszynie. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie. Niniejsze dane zbierane są w celu 

sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku 

rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań organu prowadzącego. 

2. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły.  

 
 
 
 
………………,  ………       ……………........……..................…  

(miejscowość, data)                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


