
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY KANDYDATA SPOZA OBWODU OD 1 WRZEŚNIA 2023 
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka nie jest szkołą obwodową. 

Nazwa szkoły* Adres szkoły* 

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 
 

Nazwa i adres szkoły obwodowej ............................................................................................................. 
(w przypadku, gdy dziecko nie należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Raszynie) 

Imiona:*  Nazwisko:*  

PESEL*            

Data urodzenia*  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

    K                                M 
płeć – otocz kółkiem 

Kraj urodzenia  Miejsce urodzenia  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:  

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA I RODZICÓW KANDYDATA 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*  Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

Adres zameldowania kandydata/ Adres szkoły rejonowej zgodnie z zameldowaniem 

  

 

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

Adresy zamieszkania rodziców – *proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne. 

Kraj*   

Województwo*   

Powiat*   

Gmina*   

Miejscowość*   

Ulica*   

Nr budynku* / Nr lokalu*   

Kod pocztowy*/ Poczta*   
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
Zgodnie z zapisami art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), do zgłoszenia dołącza się oświadczenie 
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



Pouczenie 
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej im. 
Cypriana Godebskiego w Raszynie na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 

Obowiązek informacyjny dla procesu naboru do Szkoły Podstawowej w Raszynie im. C. Godebskiego 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 
1) Administratorami danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu oraz załącznikach jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie, ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn zwana dalej szkołą, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły. 
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w siedzibie Szkoły, tj. ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn, tradycyjną formą na adres placówki, 
przy użyciu poczty elektronicznej iod@spraszyn.pl, *Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych służą wyłącznie do kontaktu w 
sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela 
informacji dotyczących przebiegu procesu przyjęcia dzieci obwodowych, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie 
zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 
3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
4) Odbiorcami danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu mogą być: organ prowadzący szkołę, organy administracji 
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły, będą przechowywane przez okres określony na 
podstawie zapisów art. 160 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)  
7) Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
8) W ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły, dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 
podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia 
danych na podstawie art. 20 RODO. 
9) Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO; *Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu przyjęcia dziecka, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa 
oświatowego. 
10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

 
………………………..................      …………………………..………….. 
  podpis matki/opiekunki prawnej          podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
INNE INFORMACJE O DZIECKU 

(dodatkowe informacje przekazywane są dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe)  

Zaznacz otaczając kółkiem lub napisz dodatkowe informacje.  

Kandydat planuje korzystanie z zajęć świetlicowych:             TAK   NIE  

Kandydat posiada opinię pedagogiczno-psychologiczną:    TAK   NIE 

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  TAK       NIE  
Informacja dotyczy cudzoziemców lub dzieci nieznających języka polskiego: 

Kandydat komunikuje się w języku polskim w stopniu:   DOBRYM      SŁABO       NIE ZNA 

Kandydat posiada obywatelstwo …………………………………….. 

Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

 

…………..…………………., dnia ………………………. 

 
………………………..................      …………………………..………….. 
    podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/opiekuna prawnego 

mailto:iod@spraszyn.pl


INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 
Jeśli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły, jest zobowiązany wpisać 
nazwy i adresy placówek, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 
Pierwszy wybór ………………………………………………………………………………………………………….……….………………………… 

nazwa szkoły/ adres szkoły 

 
Drugi wybór …..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły/ adres szkoły 

 
Trzeci wybór …..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły/ adres szkoły 
 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW  
określonych w Uchwale Nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów zgodnie z art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku 

z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).  

 KRYTERIA NABORU Tak Nie 
Liczba 

punktów 
Przyznane 

punkty 

1. 
Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w 
Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie 

  10  

2. 
Kandydat realizował obowiązek rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego w tutejszej szkole, w 
poprzedzającym roku szkolnym 

  8  

3. 
Obowiązek szkolny w szkole podstawowej realizuje rodzeństwo 
kandydata 

  6  

4. 
Miejsce pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) 
kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły 

  4  

5. Niepełnosprawność kandydata   3  

6. Niepełnosprawność rodzica kandydata   3  

7. Wielodzietność rodziny kandydata   2  

8. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   2  

9. Objęcie kandydata pieczą zastępczą   2  

    Razem  

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są: 
1. w zakresie Kryterium Nr 1 – 4 i 7: stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), 
2. w zakresie Kryterium Nr 5-6: kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), 

3. w zakresie Kryterium Nr 8: kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

4. w zakresie Kryterium Nr 9: kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z 
późn. zm). 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu  i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej z poza obwodu na 
podstawie art. 133 ust.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 
 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie 
powiadomię o nich dyrektora szkoły. 

 
…………..…………………., dnia ………………………. 

………………………..................      …………………………..………….. 
    podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/opiekuna prawnego 



POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 

  

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:        .............................................................................................  
                           imię i nazwisko dziecka  

 
numer PESEL dziecka ............................................................      

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.   

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………          
       data          
 
………………………..................      …………………………..………….. 
    podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

ADNOTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

W związku z dopełnieniem obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I przez 

rodziców/prawnych opiekunów  ................................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 

kandydat/ka zostaje przyjęty/a do klasy I Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie  w roku 

szkolnym2023/2024.  

 

 

…………………………         .................................................. 
data          pieczęć i podpis dyrektora 


