
   
 

   
 

............................................................................    
Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata  

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

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

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji                                    Pan Piotr Wojtaszek  

                                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej 

  

                                                                                             im. Bronisława Czecha we Frydmanie   

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej  

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 1  
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)  

  

1  

Imię/Imiona i 

Nazwisko kandydata    

2  

Data urodzenia 

kandydata    

3  

PESEL                          

Nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL  

4  

Imię/Imiona i Nazwiska  

Rodziców/ opiekunów 

prawnych  

Matki    

Ojca    

6  

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców / 

opiekunów prawnych  

kandydata- o ile posiadają  

Matki  

Telefon do kontaktu    

Adres poczty e-mail    

Ojca  

Telefon do kontaktu    

Adres poczty e-mail    

Oświadczenia wnioskodawcy.  

1. Oświadczam, że miejsce zamieszkania moje i mojej córki/ syna ……………………………………………  

jest następujące :…………………………………………………………………………………….………2  



   
 

   
 

2. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym oraz jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3  

  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922).  

       .........................  ......................................................................  
Data  Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata   

  

Pouczenie   

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej U.P.O.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha we Frydmanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                  
1 Zgodnie z art. 151 ust. 1 U.P.O., zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5 podaje 

się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać obowiązkowo, 

natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z 

rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.  
  
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta  

przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
  

3 Klauzula o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."  zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń -  Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  

karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

  


	Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej

