
………………………………………………………………………………                  
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
                              kandydata 
 
 
……………………………………………………………………………… 
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 
 

Dyrektor   
Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Mikołaja Kopernika  
w Puławach 

      

     

Z G Ł O S Z E N I E   

 dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej1 na rok szkolny 2021/2022 
 
Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

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  

Ojca  

5. 

Adres miejsca zamieszkania  
rodziców/opiekunów prawnych 
i kandydata2 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. 

Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata, o ile je 
posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych                 
z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której 
zgłoszenie zostało złożone. 
 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.               
o ochronie danych osobowych. 

 
 

……………………………………                                                   ………………………………………..………………… 
                    data                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

kandydata 
 
1 Zgodnie z art.133 ust.1  ustawy Prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na 
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 
 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 
 
3 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, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 



 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dziecko będzie korzystać z: (wstaw znak X) Świetlica         □ Obiad           □ 

 

Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły i świetlicy lub mogą 
upoważnić do tego inną osobę pełnoletnią.  

 

Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania 

decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka 
(skreśl niepotrzebne)     TAK                   NIE 

Rodzice wyrażają zgodę na kontrolę czystości głowy 

dziecka: 
(skreśl niepotrzebne)     TAK                   NIE 

 
  

Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się dziecka w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego 

i nieusprawiedliwienie ww. terminie przyczyny nieobecności spowoduje skreślenie z listy przyjętych do 

placówki dzieci na dany rok szkolny. 

 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 

• Przestrzegania postanowień statutu szkoły 

• Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej danych 

• Uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 

 
OŚWIADCZENIE: 

 
Proszę o zorganizowanie lekcji (podkreślić właściwe): 

religii 

etyki 

obu tych zajęć 

dla mojego dziecka …………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

Przez cały czas trwania nauki w szkole podstawowej TAK/NIE* 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej 

promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno – wychowawczej 

szkoły. TAK/NIE* 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 
 
Puławy, dnia ……………………………..……… 

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

      (data i czytelny podpis rodziców) 
 

 

 
 
 
 
 
 


