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Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 

Wiechlicach na rok szkolny 2023/2024 

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

                                                                                                                               (miejscowość i data) 

 

 

 

I. Dane dotyczące dziecka  

1. Nazwisko     ...........................................................................................................................................................................................  

2. Imiona    ................................................................................................................................................................................................  

3. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................................................................  

4. Nr PESEL    ...........................................................................................................................................................................................  

6. Adres zameldowania     .........................................................................................................................................................................  

7. Adres zamieszkania ³      ........................................................................................................................................................................  

8. Oddział przedszkolny, do którego dziecko uczęszczało ........................................................................................................................  

II. Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów)² 

 Dane matki / opiekunki prawnej dziecka Dane ojca / opiekuna prawnego dziecka 

imię 

 

 

 

nazwisko 

 

 

 

telefon kontaktowy 

 

 

 

adres zameldowania 

 

 

 

adres zamieszkania 

(jeżeli jest inny niż zameldo-

wania)³ 

  

e-mail 

 

 

 

Zgłoszenie  dziecka do klasy  I  Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach w r.szk.2023/2024 

Termin składania zgłoszeń : od 06.02.2023 r. do 03.03.2023 r. do godz. 14:00 
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Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym*4 

2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu. 

III. Oświadczenie*   (oświadczenie  wypełniają tylko osoby  zameldowane w rejonie innej szkoły). 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………......................................... 
                                                                                                         (imię i nazwisko) 

jest zameldowane ……………………………………………………………………………………………..…….. 

                                                                                                               (adres zameldowania dziecka) 

w rejonie Szkoły Podstawowej ……………………………….…………........................................................  

                                                                                                 (proszę podać nazwę  szkoły z rejonu) 

IV. Załączniki: 

1. 

2. 

3 
 

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

Podpis matki/opiekuna prawnego      Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

1. Zgodnie z art. 133 ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe  w 

tym obwodzie 

2. Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, 

jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w 

punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skuteczne-

go sprawowania opieki nad dzieckiem.  

3.  Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu.  

4.  Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub    w innym    postę-

powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 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 dyrektywy 95/46/WE  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i jego późniejszych aktualizacji.  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach, ul. 

Brzozowa 17, Wiechlice 67-300 Szprotawa  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole możliwy jest pod numerem telefonu 684135799 lub adresem email 
iod@cuw-szprotawa.pl  

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez jednostkę w celu realizacji procesu rekrutacji 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepi-
sów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały pobrane.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji 

 

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

Podpis matki/opiekuna prawnego      Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


