
……………………………………………                  
   Imię i Nazwisko  rodzica kandydata 
…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  
…………………………………………… 

    Dyrektor 
         Zespołu Szkół w Moszczenicy – Szkoła Podstawowa 

      im. Bronisława Wanata w Moszczenicy 

      ul. Leśna 5, 38-321 Moszczenica 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowe nas rok szkolny 

2021/2022 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców1  
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca  

 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 2 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 
 

6. 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  
 

Informacje dodatkowe: 

Nazwa i adres szkoły obwodowej  

 

Nazwa i adres wybranej nie obwodowej 

publicznej szkoły podstawowej: 

 

 

 
 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1915). 

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 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.1781) 

 

 

……………………………………            …………………………………………… 
                      data                czytelny podpis rodzica  kandydata  

                                                 
1

 Zgodnie z art. 151 ust.1  ustawy prawo oświatowe,  zgłoszenie  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 adres poczty elektronicznej i numery telefionów rodziców o ile takie 

posiadają 
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, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

 

 


