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…………………………………………… 

……………………………………………  
          (imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców kandydata) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
                             (adres do korespondencji) 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach 
 

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach 
Dane osobowe kandydata i rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub 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 miejsca zamieszkania  

Matki1 

 

Kod pocztowy, 

Miejscowość 

 

Ulica, Nr domu /nr 

mieszkania 

 

6. Adres miejsca zamieszkania  

Ojca2 

Kod pocztowy, 

Miejscowość 

 

Ulica, Nr domu /nr 

mieszkania 

 

7. Adres miejsca zamieszkania  

Kandydata3 

 

Kod pocztowy, 

Miejscowość 

 

Ulica, Nr domu /nr 

mieszkania 

 

8. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców kandydata, 

o ile je posiadają 4 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Dodatkowe informacje 

W przypadku dzieci urodzonych w roku 2016 rodzice zobowiązani są do załączenia potwierdzenia korzystania z wychowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2022/2023 lub kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej  
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone. 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.5  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem 

kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016). 

 

……………………………………            …………………………………………… 
              Miejscowość, data                         Czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego 

               …………………………………………… 
                                        Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

                                                 
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 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. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo oświatowe, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata należy podać, jeśli je posiadają.  
5 Zgodnie z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 2345 ze zm.) - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 


