
 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050/13/2018 

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 20 lutego 2018 roku 

 
 

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ1 
 
Dane osobowe kandydata i rodziców 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

imiona  

nazwisko  

PESEL            

w przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

data urodzenia  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy2   

adres e-mail2   

ADRESY ZAMIESZKANIA 

 kandydat matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

miejscowość    

ulica    

nr domu 
nr 

mieszk. 
      

kod pocztowy    

 
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 
roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.). 

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

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że kandydat realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w 
przedszkolu: …………………………………………………..3 

2. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.4  
3. 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 (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). 

 
……………………………………            …………………………………………… 
                      data                               czytelny podpis rodzica  dziecka 

                                                 
1 Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w wybranej szkole podstawowej z terenu Gminy Bojszowy 
2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5: adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile posiadają 
3 W przypadku, gdy kandydat nie realizował obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 
4 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, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


