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Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej 

 

I. Podstawa prawna: 

1.  Ustawa z dnia 14.12.2016 r  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz 
996,1000,1290,1669,2245.), 

2. Uchwała Rady Gminy Siennica Różana Nr XXII/149/2017z dnia 27.04.2017 

3. Zarządzenia NR 14/2019 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 31 stycznia  2019 r. w 

sprawie harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, 

punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Siennica Różana. 

II. Zasady naboru: 

1. Do klasy pierwszej Szkół Podstawowych  przyjmuje się dzieci po  

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie 

zgłoszenia (Załącznik nr 1).  

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas 
pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci 
zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej którzy są przyjmowani z 
urzędu. 

 
4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.3, wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego 

 
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 
6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich 

wartości punktowe: 
. 
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L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument niezbędny do 

potwierdzenia kryteriów 

1 Kandydat do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej,  

punktu przedszkolnego, przedszkola na 

terenie Gminy Siennica Różana 

3 Spełnienie kryterium 

potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu 

danej jednostki 

2 Rodzice lub jeden z rodziców 

kandydata pracuje w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły 

podstawowej 

2 Oświadczenie rodzica 

potwierdzające jego 

miejsce pracy 

3 W obwodzie szkoły podstawowej 

zamieszkują krewni kandydata(np. 

babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

1 Oświadczenie o miejscu 

zamieszkania krewnych 

kandydata. 

 
 

7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

8. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora 
wniosek o przyjęcie dziecka oraz oświadczenie o spełnianiu określonych kryteriów 
rekrutacji. (załącznik nr 2 i 3) 
 
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust.6  składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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10. Rodzice/ opiekunowie prawni wraz z wnioskiem składają oświadczenie dotyczące 
nauki religii/etyki (Załącznik nr 4) 

 

11. Dzieci, które w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 realizowały 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie  której dziecko mieszka, na 
wniosek rodziców, jest przyjmowane do  klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. (Załącznik nr 1) 
 

12. Dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej organ prowadzący szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 
2019, może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę 
podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, jeżeli liczba 
uczniów w klasie pierwszej w danej szkole nie przekracza 7 uczniów.  

III. Harmonogram postępowanie rekrutacyjne do  klas pierwszych w roku 
szkolnym 2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy 
pierwszej będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym 
harmonogramem. 

 

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego 

Realizacja obowiązku szkolnego w szkole obwodowej 

25 luty 2019  28 luty 2019  składanie zgłoszeń do klas pierwszych szkoły 
podstawowej  (załącznik nr 1)  

Rekrutacja do  klas pierwszych  

11 marca 
2019  

22 marca 2019  składanie wniosków  o przyjęcie klas pierwszych 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  (załącznik nr 2 i 3 )  

23 marca 
2019  

27 marca 2019  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym,  

28 marca 
2019 

- podanie  listy kandydatów  zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

1 kwietnia 
2019 

- podanie do listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 
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Rekrutacja uzupełniająca 
 

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego 

Rekrutacja do  klas pierwszych  

22 lipca 2019 2 sierpnia 2019  składanie wniosków  o przyjęcie klas pierwszych 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  (załącznik nr 2 i 3 )  

3sierpnia 
2019 

5 sierpnia 2019 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 
ustawy ,oddziału przedszkolnego i dokumentów  

6 sierpnia 
2017 

- podanie d wiadomości listy kandydatów  
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

8 sierpnia 
2019 

 podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 

 

 

 

IV.  Komisja  rekrutacyjna  

Komisję rekrutacyjną powołuje się zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Siennicy Różanej tylko w przypadku zgłoszenia się dziecka 

spoza obwodu szkoły. 
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Załącznik nr 1  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci 

do  klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej w Siennicy Różanej 

 

 

 

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SIENNICY RÓŻANEJ 
w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  
 
…...................................................................................................................................................... 
 

urodzonego (data urodzenia) ......................................... w ………………………………… 
 

województwo ………………………..………do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  
 
w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2019/2020 
 
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….  
 
PESEL dziecka………………………………………….. 
 
Adres meldunku stałego dziecka ……………………………………………………….  
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)  

 

.................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki 
 
 Matki ……………………………….. ojca……………………………………. 
 
 
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/ 
przedszkolu /punkcie przedszkolnym(podać dokładny adres) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
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b) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

na potrzeby funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, 
administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy 
Różanej. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami).  

d) oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 
podczas zajęć, konkursów  i uroczystości  oraz wykorzystanie tego wizerunku   
w   celu   informacji   i   promocji   Szkoły. 
 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 
ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.). 
 

Obowiązek informacyjny RODO 

CO TO JEST RODO? 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 
25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. 
Pełna nazwa RODO: 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. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku 
w Siennicy Różanej z siedzibą w 22-304Siennica Różana 257, dane 
kontaktowe: sekretariat@spsiennica.pl,825759214 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki 
będziemy wykorzystywać w następujących celach: 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania 
programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas 
obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, 
w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c 
RODO) – „obowiązek prawny”, 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia 
przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. 
danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”, 

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku 
wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

mailto:sekretariat@spsiennica.pl
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Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest 
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych 
obowiązków przez naszą placówkę. 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W 
zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

• okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w 
którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację, 

• czas do momentu wycofania zgody. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: 

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię 
danych), 

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, 

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać 
– oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i 
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; 

• innym administratorom, np. ubezpieczycielom 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH? 
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pdolhan@spsiennica.pl 
 
 
 

Siennica Różana, dnia ……………………………..      

        ……………………………………………… 
(podpis obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 2  
 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci 

do   klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej w Siennicy Różanej 

 

WNIOSEK  

o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Siennicy Różanej 

na rok szkolny 2019/2020 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  
 
…...................................................................................................................................................... 
 

urodzonego (data urodzenia) ......................................... w ………………………………… 
 

województwo ………………………..………do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  
 
 w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2019/2020 
 
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….  
 
PESEL dziecka………………………………………….. 
 
Adres meldunku stałego dziecka ……………………………………………………….  
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)  

 

.................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki 
 
 Matki ……………………………….. ojca……………………………………. 
 
 
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/ 
przedszkolu /punkcie przedszkolnym(podać dokładny adres) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Oświadczam, że   
e) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
f) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

na potrzeby funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, 
administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy 
Różanej. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
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osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami).  

h) oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 
podczas zajęć, konkursów  i uroczystości  oraz wykorzystanie tego wizerunku   
w   celu   informacji   i   promocji   Szkoły. 

3.Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych: 

 

1) pierwszy wybór: 

…………………………………………………………………………….. 

2) drugi wybór: 

………………………………………………………………………………… 

3) trzeci wybór: 

………………………………………………………………………………… 

4. Kryteria ustalone przez Radę Gminy ( odpowiednie zakreślić): 
o Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego, przedszkola 

na terenie Gminy Siennica Różana   

o Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły podstawowej. - oświadczenie 

o W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, 

dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu 

należytej opiek. - oświadczenie 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 
ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.). 

Obowiązek informacyjny RODO 

CO TO JEST RODO? 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 
25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. 
Pełna nazwa RODO: 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. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku 
w Siennicy Różanej z siedzibą w 22-304Siennica Różana 257, dane 
kontaktowe: sekretariat@spsiennica.pl,825759214 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

mailto:sekretariat@spsiennica.pl
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W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki 
będziemy wykorzystywać w następujących celach: 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania 
programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas 
obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, 
w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c 
RODO) – „obowiązek prawny”, 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia 
przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. 
danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”, 

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku 
wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest 
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych 
obowiązków przez naszą placówkę. 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W 
zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

• okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w 
którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację, 

• czas do momentu wycofania zgody. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: 

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię 
danych), 

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, 

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać 
– oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i 
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; 

• innym administratorom, np. ubezpieczycielom 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH? 
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pdolhan@spsiennica.pl\. 

 
Siennica Różana, dnia ……………………………..      

        ……………………………………………… 
(podpis obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych) 

mailto:pdolhan@spsiennica.pl/
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Załącznik nr 3  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej                 

w Siennicy Różanej 

 

................................................. ...................................... 
Imię i nazwisko Miejscowość i data oświadczenia 

................................................. 
Ulica, nr mieszkania 

................................................. 
Kod pocztowy, miejscowość 

/Adres osoby oświadczającej/ 

Oświadczenie  

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi: 

„ kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że ........................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

........................................................ 
 Czytelny podpis osoby oświadczającej 
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Załącznik nr 4  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej                 

w Siennicy Różanej 
 

……………………………….       ……………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )        (miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym wyrażam wolę/nie wyrażam woli*, aby …………………………………………... 
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)   

uczeń/uczennica* klasy …………. uczęszczał/a na lekcje …..……………………………….. 
(religii, etyki, religii i etyki)**  

zorganizowane w ….…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość zmiany oświadczenia w przedmiotowej 

sprawie. 

 

 

 

 
………………………………………….. 

(podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

 

 

 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 478) 

* proszę niepotrzebne skreślić 

** proszę wybrać właściwe sformułowanie 

 


