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Zgłoszenie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

Podstawa prawna: art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą 

Termin złożenia: 15.02.2021r. 
Informacja dla rodziców: razem ze zgłoszeniem dziecka do szkoły należy dostarczyć zdjęcie do legitymacji szkolnej 

 Imię i nazwisko rodzica: Nazwa i adres szkoły: 

 
Szkoła Podstawowa 
 
 

w ……………………………………………………. 

Data wpływu do szkoły 

podstawowej: 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji: 

 

Należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW1 

1.Dane osobowe dziecka 
 Imię/imiona i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia dziecka: Nr PESEL: 

2.Imię/imiona i nazwiska rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

4.Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

5.Numery telefonów rodziców dziecka 
 Matki: Ojca: 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU Zaznaczyć Tak lub Nie krzyżykiem w odpowiednim polu Tak Nie 

1.Kształcenie specjalne 

 Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

2.Nauka języka mniejszości narodowej 

 
Wyrażamy życzenie, aby nasze dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki języka 
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

  

3.Nauka religii/etyki 

 
Wyrażamy życzenie, aby nasze dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki religii 
wyznawania rzymskokatolickiego2/…………………………………………………………………3 

  

4.Informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym 

  

 

III. POUCZENIE 
 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane dla potrzeb związanych ze sprawnym realizowaniem 

zadań szkoły oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej 

 

IV. OŚWIADCZENIA 
 1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. 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 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, (Dz.U. UE. L. Nr 119) 

 

Data wypełnienia zgłoszenia: Czytelny podpis rodzica: 

 

 
1 Przez „rodziców” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Jeżeli rodzic wyraża życzenie aby dziecko uczestniczyło w nauce religii oraz skreślił wyznanie rzymskokatolickie należy wpisać inne wyznanie 
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Załącznik do zgłoszenie do szkoły podstawowej 

dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 Imię/imiona i nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: Nr PESEL: 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA 
 Matki: Ojca: Dziecka: 

  
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
 

Data wypełnienia zgłoszenia: Czytelny podpis rodzica: 

 




