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………………………………………………………………. 
Imiona i nazwiska wnioskodawców – rodziców/prawnych opiekunów kandydata 

………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji w sprawie rekrutacji 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 39  

w Gdyni 

 

ZGŁOSZENIE  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 39                                                           

w roku szkolnym 2019/2020 

(dotyczy dzieci zamieszkałych W OBWODZIE SZKOŁY) 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
1
 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  

 

2. Data i miejsce urodzenia  

3. PESEL kandydata 

( w przypadku braku PESEL, serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata) 

 

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata  Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Nr domu/nr mieszkania  

5. Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki  

Ojca  

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata
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Matki 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr 

mieszkania 
 

Ojca 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr 

mieszkania 
 

7. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata – o ile je posiadają 
 

Matki 

 

Telefon do kontaktu  

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

 

 

Telefon do kontaktu  

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

                                                           

1.Zgodnie z art. 149 ust.1 Ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 6, podaje się takie środki komunikacji, 

jakie 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 do skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 

2.Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 
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Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

II. Do zgłoszenia obowiązkowo dołączam: 

 

1. Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające odbycie rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 
Zawarte w zgłoszeniu i załącznikach do niego dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły podstawowej na podstawie ustawy                          

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24) oraz ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 tj. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi przepisami 

regulującymi działalność szkoły. 

Administratorami danych są dyrektorzy przedszkoli i szkół wskazanych w zgłoszeniu (wybranych przez rodziców 

kandydata.) 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW 

 

1. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

             data                                                                                                             czytelne podpisy     

                                                                                                         rodziców/prawnych opiekunów kandydata 


