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

Imię i nazwisko wnioskodawców-rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 42  

im. Królowej Jadwigi w Gdyni 

ZGŁOSZENIE   DZIECKA  DO PIERWSZEJ  KLASY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W GDYNI 

Dane osobowe kandydata i rodziców /opiekunów prawnych/ 

1. Imię/imiona 

i nazwisko kandydata 

 

2. Data urodzenia 

kandydata 

 Miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3. PESEL kandydata             

4. Imię i nazwisko 

rodziców /opiekunów 

prawnych/ kandydata 

Matki /opiekun prawny / 

Ojca / opiekun prawny/ 

5. Numery telefonów i 

adres e-mail rodziców 

/opiekunów prawnych/  

kandydata -  o ile je 

posiadają 

Matki /opiekuna prawnego/ 

Ojca /opiekuna prawnego/ 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

- kandydata:  .................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

- rodziców/opiekunów prawnych  ................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Do zgłoszenia dołączam: 

Obowiązkowo: 

1. oświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (załącznik 1) 

 

Zgodnie z wolą rodziców  (opiekunów prawnych): 

 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. orzeczenie o  niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

3. opinię po badaniach psychologiczno-pedagogicznych  



Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

 2 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku  jest dyrektor szkoły 

podstawowej, do której wniosek został złożony. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznania 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), że podane we wniosku i załącznikach dane 

są  zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000. 

 

 

................................................................                                             ..................................................... 

       podpis rodziców / opiekunów prawnych/                                                                            data 

  


