
    Data zgłoszenia ………………..…………….. 

………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej – rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM.MIKOŁAJA KOPERNIKAW GRUDZIĄDZU 

DO KLASY ………..    

ROK SZKOLNY …………/……….. 
 

 

 

 

 

 

 

1. 

Dane kandydata  

Imię i nazwisko kandydata  

Drugie imię dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

Adres zameldowania  

 Adres zamieszkania  

 Rejonowa szkoła kandydata  

 

 

2. 

Dane matki/opiekunki prawnej*  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

(jeśli jest inny niż dziecka) 

 

Nr telefonu dom/komórka   

Adres e-mail  

 

 

3. 

Dane ojca/opiekuna prawnego*  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 

 (jeśli jest inny niż dziecka) 

 

Nr telefonu dom/komórka   

Adres e-mail  

 
 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………….…… 
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić



     

 
Oświadczenia / Pouczenia : 
 

1. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 

459) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba  

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

2. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Dane zawarte w niniejszym wniosku są zbierane 

 do przeprowadzenia rekrutacji i będą przetwarzane wyłącznie do tego celu. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam /zostałem poinformowany o prawie dostępu 

 do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

3. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  przysługuje  mi  prawo  do  dostępu  do  treści  moich  

danych  i  ich  poprawiania za pośrednictwem szkoły. 

 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na opublikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka na liście dzieci przyjętych / nieprzyjętych do szkoły. 

 

5. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych  

w zgłoszeniu, niezwłocznie powiadomię  o nich dyrektora szkoły (sekretariat). 

 

6. Zapoznałem/am się z treścią powyższych oświadczeń / pouczeń. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (art. 151 ust.3 ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

 

 

 
……………………… ………………….………… …….……………….……… 

Miejscowość i data Czytelny podpis 
matki/opiekunki prawnej 

Czytelny podpis ojca/opiekuna 
prawnego 

   
 

 

 

 

 

 


