
…………………………………………………….     
 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica-matki/opiekuna prawnego kandydata 
 
 

…………………………………………………….     
 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica-ojca/opiekuna prawnego kandydata 
 
 
 

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2020  Wójta Gminy 
Kolbudy z dnia 29.01.2020 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 
18/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 17.02.2020r.  

       

Dyrektor 

 

         ……………………………………………………… 
               Nazwa i adres placówki, do której składany jest wniosek 
 
 

      ……………………………………………………… 
 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  
zamieszkałego w obwodzie szkoły1 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych2  
(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/opiekunów prawnych 

kandydata 
 

matki/opiekuna 
prawnego 

 

ojca/opiekuna 
prawnego 

 
 

5. Adres poczty elektronicznej                         
i numery telefonów 

rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata - o ile je posiadają 

 

 
matki/opiekuna 
prawnego 

Telefon                     
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

ojca/opiekuna 
prawnego 

Telefon                     
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

I. Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
 

Oświadczam, że: 
  
1. Miejsce  zamieszkania syna/córki …………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                        adres zamieszkania 

2. Miejsce zamieszkania matki/opiekuna prawnego…………….……………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                        adres zamieszkania                                                                                                                                                                

 

3. Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego….………………..………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                       adres zamieszkania 

 
4. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne syn/córka odbył/a w (podać nazwę, adres placówki): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ja niżej podpisany(a), jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

……………………………………                …………………………………………… 
                                       Data                                 Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica- matki/opiekuna prawnego kandydata  

                                                                                                     
…………………………………………… 

                                                                                              Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica-ojca/opiekuna prawnego kandydata  

                                                 
1Zgodnie z art.130 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z dnia 19 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze  zm.) dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły 

podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.  
2 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z dnia 19 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze  zm.),  zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w 

punkcie 5 podaje się,  jeśli takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają.  

 

 

 



 
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. z dnia 19 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) . 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest szkoła, do której składane jest zgłoszenie. 
3. Osoba/osoby zgłaszająca/ce zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dostępną w szkole,                    

do której składane jest zgłoszenie. 
 
Oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 
 

 
 
 
……………………………………                …………………………………………… 
                                       Data                                 Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica- matki/opiekuna prawnego kandydata  

 

 

                                                                                                     …………………………………………… 
                                                                                              Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica-ojca/opiekuna prawnego kandydata  

 
 
 
 
 
 
 

 


