
 

Załącznik nr 1  

…………………………………………………. 

  Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

………………………………………………….. 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

    Dyrektor 

 

         ……………………………………………………… 

                   Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek 

       

 

Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

im. Szarych Szeregów w Strzelcach 

w roku szkolnym …………………………. 

 

/dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/ 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1 

1. 

 

Imię/imiona i nazwisko kandydata  

Data urodzenia kandydata  

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu lub 

 innego dokumentu  potwierdzającego 

tożsamość 

           

 

2. Imię/imiona i nazwiska rodziców 

kandydata2 

 

Matki  

Ojca 
 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

kandydata o ile je posiadają 

 

 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA3 

 

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 

 
1Zgodnie z art. 151  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zgłoszenie zawiera dane 

podane   w punkcie 1 - 3 tabeli oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania. 
2Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) ilekroć jest mowa o 

rodzicach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą 
nad dzieckiem. 
3Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r .- Prawo oświatowe (.tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oświadczenie 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeniaˮ. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

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

szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony. 

3.Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) o 

ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w celu realizacji 

postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w art. 133 ww. ustawy. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia4. 

 

 

 

                                                                                                               

 ________________________________ 

                                                                                                         (podpis matki/opiekuna prawnego) 

 

 

 

                                                                                                    ________________________________                                       

  /data/                                                                                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 
4Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) - 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 od 6 miesięcy do lat 8. 
  


