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Wniosek/zgłoszenie 
kandydata na rok szkolny 2021/2022 

do klasy ………………………. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku 
 

 

I. Dane identyfikacyjne kandydata 

Imię   Drugie imię  

Nazwisko     

PESEL                      

Data urodzenia 
 

dzień 
 

miesiąc 
 

rok 

Miejsce urodzenia  

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

 
  

 

Adres zamieszkania kandydata1 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku/lokalu  

Gmina  Kod poczty  

Miejscowość  Poczta  

Adres e-mail  

 

Adres zameldowania kandydata (proszę wpisać jeżeli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania) 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku/lokalu  

Gmina  Kod poczty  

Miejscowość  Poczta  

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

 Rodzic (Opiekun prawny) Rodzic (Opiekun prawny)  

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych): 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

                                                           
1  Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Natomiast zgodnie z art. 25-28 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza 
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u 
którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem 
zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
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Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

V. Oświadczenia 

1) Oświadczam, że dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania2 

2) Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) obejmującymi zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ 
prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość 
przysługujących komisji rekrutacyjnej, rozpatrującej niniejszy wniosek, uprawnień do potwierdzania okoliczności 
wskazanych w powyższych oświadczeniach. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz wizerunku mojego 
dziecka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781) przez Szkołę Podstawową nr 1 im Jana III Sobieskiego w Malborku, która jest administratorem tych danych, w 
związku z realizacją celów statutowych szkoły w stosunku do mojego dziecka. Mam świadomość przysługującego mi 
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

4) Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może 
to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem możliwości skorzystania z 
uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

5) Złożenie niniejszego wniosku/zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości i akceptacją 
Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, którego tekst znajduje się na stronie internetowej 
szkoły: www.g1.malbork.pl 

6) Oświadczenia woli rodzica (opiekuna prawnego) odnośnie uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe 
(nieobowiązkowe) organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku: 

Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach przedmiotu RELIGIA TAK NIE 

Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach przedmiotu ETYKA TAK NIE 

Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach przedmiotu 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (dotyczy uczniów klas 4-8) 
TAK NIE 

7) Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) odnośnie wyboru drugiego języka obcego (dotyczy tylko uczniów klas 
siódmych i ósmych): 

Języki obce obowiązkowe 

1 język 2 język (do wyboru) 

j.angielski j.niemiecki j.hiszpański j.rosyjski 

    

 

 

….........................................................                                                                            …..............................................………..          
(podpis rodzica / opiekuna prawnego                                 i/lub                                  (podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Miejscowość ………………………………………….….., dnia ……………………………….  

                                                           
2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553) 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 lat 8. 


