
Załącznik 1

……………………………………………                              
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
w Wejherowie
ul. Śmiechowska 36

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i Nazwisko 
kandydata

2. Data  i miejsce urodzenia 
kandydata

3. Adres zameldowania kandydata
4. Adres zamieszkania kandydata
5. PESEL kandydata

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

6. Imię /Imiona i Nazwiska 
rodziców/ prawnych opiekunów
kandydata

Matki
Ojca

7. Adres miejsca zamieszkania 
matki/prawnego opiekuna 
kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/mieszkania

8. Adres miejsca zamieszkania ojca/
prawnego opiekuna kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/mieszkania

9. 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



II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 
podstawowych

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

1. Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………..
2. Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………..
3. Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………….

Pouczenie

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

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

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam,  że  podane  we wniosku oraz  załącznikach do wniosku dane  są  zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wnioskui

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnymzgodnie
z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej:”RODO”).

…………………………                      ……………………………………………………...
                Data Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

……………………………………………                 
 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Nr i seria dokumentu tożsamości


