
…………………………………………………..    Gdynia, dnia……………………………………… 

( dane osobowe rodziców ) 

………………………………………………….. 

(miejsce zamieszkania ) 

…………………………………………………. 

( Szkoła rejonowa ) 

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni 

 

Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni w roku szkolnym 2023/2024 

( dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ) 

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

lub komputerowo ) 

1. Imię i nazwisko kandydata  

 

2. Data urodzenia   

3. Pesel kandydata  

 

4. Imię i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

 

Ojca  

 

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata1 

Kod pocztowy  

 

miejscowość  

 

ulica  

 

Nr domu/ nr 

mieszkania 

 

 



6. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów 

rodziców kandydata 

Matki  

 

Ojca  

 

 

1. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

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

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż 

jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych Szkół w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.2 

1. Pierwszy wybór  

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

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

2. Drugi wybór  

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

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

III. Do zgłoszenia dołączam ( po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do Szkoły ) 

Obowiązkowo: 

1. Kopię aktu urodzenia dziecka, 

2. Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające odbycie rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ( do czerwca 2023r.) 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  

i załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z informacją o 

przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 96/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 ( dalej: RODO ). 

 

 

…………………………………………………………. 

( czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów ) 

2.Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemu oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych 

Szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych – to oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką 

informację podać. 


