
Załącznik  nr 2 do Zarządzenia 16/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 stycznia.2019 r..  

Data wpływu zgłoszenia  Numer nadany przez szkołę  

    

…..........................................................            
                  Nazwisko i imię zgłaszającego  
…..........................................................  
                   Adres do korespondencji   
…...........................................................  

                                     Dyrektor  

                                                                  Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy 

            

ZGŁOSZENIE  
kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  

  

I. Dane dotyczące kandydata  

1.  Imię/imiona i nazwisko kandydata     

2.  Data urodzenia kandydata  
  

  

3.  Numer PESEL kandydata1  
  

                      

  

II. Dane dotyczące rodziców kandydata  

Lp.  
  

Rodzaj danych  Rodzic  Rodzic  

1.  Imię i nazwisko 

rodzica kandydata  
  

    

2.  Numer telefonu      

3.  Adres poczty 

elektronicznej  

    

  

W załączeniu: Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata z klauzulą; „Jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  

Pouczenie:  

1. Obowiązek podawania w Zgłoszeniu danych identyfikacyjnych oraz obowiązek złożenia Oświadczenia o 

miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata wynika z przepisu art. 151 ustawy z dnia 14 

grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).  

2. Dane zawarte w Zgłoszeniu i Oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia spraw 

związanych z przyjęciem dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, w której ustalono obwód, co 

wynika z art. 133 ustawy Prawo oświatowe.  

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor zespołu szkolno-

przedszkolnego, do którego został złożony wniosek. Zgłaszający zapoznał się z Klauzulą informacyjną 

wynikającą z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

  

Brodnica, dn. …..……….....     

 

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

                                  /czytelne podpisy rodziców/   

                                                           
1

 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.   



 

  
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. 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.§ 2. 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.  


