
………………………… 
                            /data wpływu wniosku/ 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie 

 

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………………... 
      /imię i nazwisko kandydata / 

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej  Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  

w Chrzanowie  na rok szkolny 2019/2020. 

 

I. DANE  OSOBOWE  KANDYDATA 

Nazwisko   

Imię  

Data urodzenia  
dzień - miesiąc - rok 

PESEL             

Ewentualnie  seria i numer 

paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta   -     

Ulica, nr domu/mieszkania  

Gmina  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA: 

MATKI OJCA 

 

…………………………………………… 
                          /Imię i nazwisko / 

 

………………………………………………... 
                             /Imię i nazwisko / 

 

……………………………………………... 
/nr telefonu/ 

………………………………………………... 
/nr telefonu/ 

 

……………………………………………... 
/Adres e-mail/ 

………………………………………………... 
/Adres e-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW 

 

Miejscowość 

 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta Kod pocztowy, poczta 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Gmina 

 

Gmina 

 



 

 

 

III. Wniosek* o przyjęcie do klasy pierwszej został złożony do poniżej wskazanych szkół podstawowych 

/*wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół podstawowych, przy czym w każdym złożonym 

wniosku jako placówkę pierwszego wyboru należy wpisać tę samą  placówkę/ 

Placówką pierwszego wyboru jest: /należy wpisać nazwę szkoły podstawowej / 

1.  

 

Placówkami dalszego wyboru są: /wpisać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych/ 

2.  

3.  

 

Oświadczenie 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2204 ze zm.) za 

podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu w oparciu o przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.).  

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                              Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) *) 

 

_______________________ 

 
*) Wymagany podpis obojga rodziców 

 

 

 

 

 

 

 


