
 

Wnioski należy składać terminie:  Ostrów Mazowiecka, ……….....………….…..…… 

do 16 marca 2018 r. 

 
              

Zgłoszenie do klasy I obwodowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej   
na rok szkolny 2018/2019 

 

A. Dane osobowe dziecka – przekazywane na podstawie art. 151 ustawy Prawo Oświatowe* 

DANE   IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

1. 

 

Imię/imiona i nazwisko 
kandydata  

 

Data urodzenia kandydata  

Numer PESEL kandydata 

(w przypadku braku PESEL - seria i 

numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

           

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj dokumentu, seria, numer) 

 

DANE  IDENTYFIKACYJNE I  KONTAKTOWE  RODZICÓW  LUB  OPIEKUNÓW 

1. Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata1) 

matka kandydata1) ojciec kandydata1) 

  

2. Telefon kontaktowy   

3. Adres e-mail   

 
 

ADRESY  ZAMIESZKANIA 

1. Adres zamieszkania 
rodziców kandydata 1) 

matka kandydata1) ojciec kandydata1) 

  

2. Adres zamieszkania 
kandydata 

 

 
 
1 W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych 

 
*art. 151 ust. 1 UPO: zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania 
rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata 



 

B. Dodatkowe informacje: 
Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane  jest poza obwodem szkoły 
 

ADRESY  ZAMELDOWANIA 

1. Adres zameldowania 
kandydata 

 

 
 

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA: 
 

Oświadczam, iż dane identyfikacyjne dziecka oraz miejsce zamieszkania dziecka i rodziców podane w tabeli A są 

zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
Ostrów Mazowiecka, dnia …………………..… ……..…………………………       .………………………………………… 

czytelny podpis matki kandydata1) czytelny podpis ojca kandydata1) 

 

 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przedstawionych w zgłoszeniu do celów rekrutacji. Przyjmuję do 
wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922), 
administratorami danych są jednostki wymienione w zgłoszeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści 
danych oraz ich poprawiania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2016.922) w związku z rozdziałem VI ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U.2017.59 ze zm.). 
Wiem, że mogę odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości z uprawnień do 
przyjęcia dziecka do szkoły. 
 

 
Ostrów Mazowiecka, dnia ……………………… …………………………………     …………………………………………… 

czytelny podpis matki kandydata1)       czytelny podpis ojca kandydata1) 

 

 


