
 
 
 
 
………………………    …………………………    …………………………………………... 
    Pierwsze   imię               Drugie imię                        Nazwisko kandydata 
         
         ………………………………………….. 
           Pesel  kandydata lub seria i nr paszportu  

lub innego dok. potwierdzającego tożsamość 
 

ZGŁOSZENIE   O   PRZYJĘCIE 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w   Szkole  Podstawowej im.  Bohaterów 
Warszawy w  Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2020/2021  

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). 
 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych123 

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/ opiekunów prawnych 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata/opiekunów 
prawnych  

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica   
Numer domu /numer mieszkania  

6. 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 

kandydata/opiekunów prawnych 
(o ile je posiadają) 

Matki 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Wraz ze zgłoszeniem rodzic/opiekun prawny wypełnia się oświadczenie o miejscu 
zamieszkania kandydata i dane dla pielęgniarki szkolnej.  

 
1 Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 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. 
2 Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) zgłoszenie 
zawiera dane podane w punkcie 1-3 tabeli oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania 
3 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r .-Prawo oświatowe (.tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 996 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 
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń..  



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 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 996 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 2018 r. poz. 966 z późn. zm.) w celu realizacji 
postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w art. 133 ww. ustawy.  
 

Oświadczenia wnioskodawcy 
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 oświadczenia4 

 
 

________________________________(podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

________________________________(podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
______________________________ 
(miejscowość, data) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów 
edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej oraz 
przeprowadzoną rekrutacją , zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych 
osobowych (RODO).  
 
 

________________________________(podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
 
 

________________________________(podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
______________________________ 
(miejscowość, data) 
 

 
4 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 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 

 



OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
 
Oświadczam, że dziecko (imię i nazwisko dziecka)..................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
urodzony/urodzona: ................................................................................................................... 
 
                                                                         (data i miejsce urodzenia) 
zamieszkuje wraz ze mną pod następującym adresem:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(Nazwa miejscowości. ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta, gmina)   
 
Od dnia: …………………………………………… 
 
W przypadku zmiany adresu zamieszkania zobowiązuję się powiadomić dyrektora placówki 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.  
 
 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia5. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w  oświadczeniu lub może zwrócić się do burmistrza 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. 
Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach 
zawartych w oświadczeniu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów 
edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej oraz 
przeprowadzoną rekrutacją , zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych 
osobowych (RODO).  

 
 
            .................................................................. 
       Data i podpis składającego oświadczenie3 

 
 
Informacje dla składającego wniosek:  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z  2014 r.  poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4.): 
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego pobytu. 
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z 
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.  
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka 
jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 
określa sąd opiekuńczy.  
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 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. 
Osoba składająca oświadczenie podpisuje je w obecności pracownika szkoły przyjmującego wniosek 
Oświadczenie może być  weryfikowane np. na podstawie dokumentów, w których określa się miejsce zamieszkania np. 
rozliczenia roczne podatku od osób fizycznych  PIT  za rok 2018, lub na podstawie innych dokumentów. 

 
 


