
……………………………………………                             ………………………….. …………. 
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata                          miejscowość, data 

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

…………………………………………… 
                                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej  

               w Złotorii 

 

            Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej   w Złotorii (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców1  

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce 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 miejsca zamieszkania  

kandydata 2 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców kandydata 3(matka) 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

7. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców kandydata 4(ojciec) 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

8. 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  

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.” 

2. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………                …………………………….         …………………………… 
                      Data                                                  Czytelne  podpisy  obojga rodziców 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996) 

 
2 Zgodnie z Art.131.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996), zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
3 Zgodnie z Art.131.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996), zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
4 Zgodnie z Art.131.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996), zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 


