
Załącznik nr 6 
do Zarządzenia nr 680/2022 
Burmistrza MiG Świątniki Górne  
z dnia 18 stycznia 2022r. 

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE DO KLASY I DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIĄTNIKI GÓRNE  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

  Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie* 

  
Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w 
Olszowicach 

  Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach 

  
Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach 
Górnych 

  Do Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach  

*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X 
 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 
1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 
2. Data urodzenia dziecka …………………………………………………………………………. 
3. PESEL ………………………………………………………………………………………….. 
4. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(wymagana tylko w przypadku braku nr PESEL) …………………………………………… 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA 

1. Imię i nazwisko matki dziecka ……………………………………………………….. 
2. Imię i nazwisko ojca dziecka …………………………………………………………. 
3. Adres zamieszkania rodziców dziecka 

(matki)………………………………………………………………………………………………
(ojca)……………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres poczty elektronicznej i numery kontaktowe rodziców ( o ile je posiadają) 
(matki)……………………………………………………………………………………………… 
(ojca)……………………………………………………………………………………………….. 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ (art. 133 ust 2 Prawo oświatowe): 
1) Informację rodziców, że w szkole o przyjęcie do której ubiega się kandydat, obowiązek 

szkolny/przedszkolny spełnia rodzeństwo kandydata 
2) Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata bądź w przypadku samozatrudnienia aktualne 

zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ewentualnie dowód potwierdzający 
opłacanie składek do ZUS bądź odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 

3) Oświadczenie o miejscu zamieszkania i odległości szkoły od miejsca zamieszkania kandydata – liczonej 
w kilometrach , biorąc pod uwagę ogólnodostępną sieć drogową, złożony pod rygorem odpowiedzialności 
karnej 

Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata,                        
z obowiązkową klauzulą o następującej treści ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust 2 i 3 Prawo oświatowe) 
 
Data i podpis rodziców kandydata   Data i podpis rodziców kandydata 
 

…………………………………    ………………………………… 
Dane osobowe kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu są wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby procesu przyjęcia kandydata do szkoły i podlegają ochronie na podstawie art. 160 
ustawy Prawo oświatowe. 
 

 


