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…………………………………………… 
 

……………………………………………                  
 Imiona i Nazwiska wnioskodawców – rodziców kandydata 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
      Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

Dyrektor  

………………………….………. 

Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek  

 ...……………………………….. 

   

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko1 
 

 

I.    Dane osobowe kandydata i rodziców 2 
        (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 
 

1. 
Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata 

 

2. Data urodzenia kandydata 
 

3. 

PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość 

 

4. 
Imię/Imiona i Nazwiska 
rodziców kandydata 

Matki  

Ojca 
 

 

5. 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 

kandydata3 

 

Matki 

Telefon do 

kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do 

kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

II. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata4  
   (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 
 

1. 
Adres miejsca zamieszkania  

Matki 

Kod pocztowy,  

Miejscowość 

 

Ulica, numer domu 

/numer mieszkania 

 

2. 
Adres miejsca zamieszkania  

Ojca 

Kod pocztowy,  

Miejscowość 

 

Ulica, numer domu 

/numer mieszkania 

 

3. 
Adres miejsca zamieszkania  

kandydata 

Kod pocztowy,  

Miejscowość 

 

Ulica, numer domu 
/numer mieszkania 

 

                                                
1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) postępowanie rekrutacyjne 

prowadzone jest  na wniosek rodzica kandydata.   
2 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli. 
3 Zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata należy podać, 

jeśli je posiadają. 
 

4 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 

kandydata. 
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Pouczenie: 

 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

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

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ). Zgodnie z 

art.6 ust.1 lit. c RODO i zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO  (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej. 

 
 

 

Oświadczenia wnioskodawców: 

 

1. Oświadczamy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym.5  

 
 

 

 
 

 

 
……………………………………    ….…………………………………………… 
                Miejscowość,  data          czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 

 

                                                                                           ……………………………………………….. 
                                                                                              czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

                                                
5 Zgodnie z art. 233. § 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) - kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna je nieprawdę lub 

zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności  od 6 miesięcy do lat 8. 
 

 

 

 


