
Data złożenia zgłoszenia   
 

 
 
 
 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (prawnego opiekuna) kandydata 

 

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

 

…........................................................................................... 
…………………..……………, ………..……….. 

                                                                                                                                                                    (miejscowość, data) 
 

 
Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bezledach 

 

 
ZGŁOSZENIE 

przyjęcia kandydata (ucznia) do klasy I na rok szkolny 2017/2018, 
zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej  

im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach 

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w terminie do 12 maja 2017 r., do godz. 15.00 w sekretariacie  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach  

 

I. Dane dotyczące kandydata: 

1. Imiona, nazwisko: ………………………………………………………….……………………………………  

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………… 

3. PESEL: …………………………………….…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

II. Dane dotyczące rodziców kandydata: 

1. Imiona i nazwiska rodziców:  

matki - …………………………………………………………………………………………………………… 

ojca - ....………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata
1
: 

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

3. Adres miejsca zamieszkania kandydata: 

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

III. Pozostałe informacje: 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają: 

 

e-mail:  

numer telefonu do matki:  

numer telefonu do ojca:  

 

 

                                                           
1  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby   
    fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 

IV. Oświadczenia wnioskodawcy 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów kwalifikacyjnych dołączonych do zgłoszenia.  

 

Oświadczam, że dane podane w zgłoszeniu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
2
. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

V. Specyfika załączników:  

Numer 
załącznika 

Rodzaj załącznika Forma załącznika Uwagi 

1 
Oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców 
kandydata i kandydata 

  

2    

 

Do zgłoszenia dołączono łącznie ......... załączników.  
 

 

VI. Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 
postępowania rekrutacyjnego. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach jest dyrektor 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bezledach. 

3. Zapoznałam/łem się z treścią powyższych pouczeń.  
 
 
 
 
.............................................................................. …................................................................................... 
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) czytelny podpis wnioskodawcy (opiekuna prawnego) 
 
 
 

 

...............................................                            
miejscowość, data   
 

 

 

 

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

 (czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)                                    (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna) 
 

 

                                                           
2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) 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 8 lat. 



 
 
 
 

Załącznik nr 1  
 

 

 
 

Oświadczenie 
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata1

 

 
 

Ja, ….......................................................................................................................................................   
                   imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

zamieszkała/ły ….................................................................................................................................. 
                adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie 

 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za 
składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż dziecko  

 

…...................................................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 

 

kandydujące do klasy I Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady 
Zmechanizowanej w Bezledach 

zamieszkuje …................................................................................................................................................................ 
     adres – miejsce zamieszkania dziecka 

wraz z …............................................................................................................................................................................. 
                                        imię i nazwisko rodziców, prawnych opiekunów 

 

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

  

Pouczenie  
Oświadczam, że jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia2. 
 

 

….........................................................   ….............................................................................. 
miejscowość, data        czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 
 
 

 

                                                           
1
     Art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2
   Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) 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 8 lat. 


