
Strona 1 z 2 
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA  
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W GLIWICACH  

                                        W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
 
 
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w obwodowej szkole podstawowej 
 
 
 
 
 
Pola zaznaczone gwiazdką (*)są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku. 

Dane osobowe kandydata 

Imię*   

Drugie imię  

Nazwisko*   

PESEL* 
           

W przypadku braku nr PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości: 
  

Data urodzenia*  
dzień miesiąc rok 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo*   Ulica  

Powiat*  
Nr budynku* 
/Nr lokalu 

 

Gmina*  
Kod 
pocztowy* 

 

Miejscowość*  Poczta*  

 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z poź.. zm.) 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest dyrektor szkoły obwodowej wskazanej w zgłoszeniu, 
 Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, 
 Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem 

szkoły 
 

Zapoznałam/em się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………                          ……………………………………….                 
                podpis matki/opiekunki prawnej               podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
Gliwice, ………………………………… 
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Dane osobowe rodziców 

(w przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów 
prawnych) 

 Matka/Opiekun prawny  Ojciec/Opiekun prawny  

Imię i nazwisko*   

Telefon*   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 

Województwo*    

Powiat*   

Gmina*   
Miejscowość* 
 

  

Ulica   

Nr budynku*   

Nr lokalu   

Kod pocztowy*   

Poczta*   
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z poź.. zm.) 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest dyrektor szkoły obwodowej wskazanej w zgłoszeniu, 
 Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, 
 Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem 

szkoły 
 

Zapoznałam/em się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Oświadczenia: 
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych  
 

 
 
 

…………………………………………                          ……………………………………….                 
                podpis matki/opiekunki prawnej               podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
Gliwice, ………………………………… 
 
 
 
Informacja dla rodziców: 

1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klas I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje 
się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkały w obwodzie szkoły. 

2. Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe zgłoszenie zawiera dane osobowe dzieci i 
rodziców/opiekunów do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 
kandydata i kandydata. 

 
 


