
Zał. Nr 1S  

…………………………………………… 
     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata 

 

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

    Dyrektor 

         Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brzechwy w Jabłowie 

ul. Szkolna 5  

83-211 Jabłowo 
 

Zgłoszenie dziecka 

 do rejonowej szkoły podstawowej 

do klasy ……. 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

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  

rodziców i kandydata 1 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. 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 

 

Do zgłoszenia dołączam Klauzulę dla uczniów – rodziców/prawnych opiekunów. 
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 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  

w Jabłowie. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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 do lat 3. 

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

rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z Klauzulą dla uczniów – rodziców/prawnych opiekunów. 

 

……………………………………      …………………………………………………… 
     data                czytelny podpis rodziców kandydata * 

 

*Wymagane jest złożenie podpisu przez rodziców. W przypadku złożenia podpisu przez jednego rodzica, 

konieczne jest złożenie, w miejscu podpisu współmałżonka, oświadczenia o treści: „Oświadczam, że 

decyzję uzgodniłam/uzgodniłem ze współmałżonkiem 

 
 

 


