
Załącznik nr 4 „Regulaminu rekrutacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie  

na rok szkolny 2022/2023” 
 

Data zgłoszenia………………………….……………………………………………………… 

 
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej – rodzica/opiekuna prawnego 

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

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 W MUROWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
(art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
 

1. 

Dane kandydata  

Imię/Imiona i nazwisko  

Adres zameldowania 
(stały/czasowy) 

 

Adres zamieszkania dziecka:  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL             

W przypadku braku numeru 
PESEL wpisać serię i numer 
paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

Dodatkowe ważne informacje  
o dziecku np. przewlekłe 
choroby, wady rozwojowe 
(słuchu, wzroku), alergie, inne. 

Zalecenia lekarskie: 

Czy dziecko posiada 
orzeczenie  
o niepełnosprawności, 
orzeczenie o kształceniu 
specjalnym, opinię o wczesnym 
wspomaganiu (w przypadku 
posiadania ww. dokumentów 
należy dołączyć oryginał 
orzeczenia, opinii  
w załączeniu). 

 

Nazwa placówki, w której 
dziecko realizowało 
przygotowanie przedszkolne. 

 



2. 

Dane matki/opiekunki 
prawnej* 

 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu dom/komórka   

Adres e-mail  

3. 

Dane ojca/opiekuna 
prawnego* 

 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu dom/komórka   

Adres e-mail  

4. 

Inne dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów 

Jesteśmy rodziną: pełną, niepełną, zastępczą* 

Informacja o ograniczeniu praw 
rodzicielskich:  

 

* właściwe podkreślić 
 
 
 
 
 

…………………..…………………………….…… 
            /miejscowość i data/                                                                 
 
 
                                                              …………………………………………………….. 
                                                                /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/  
 
  



Załącznik do zgłoszenia 
 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 
 zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
 

Ja ……………………………………………………………………… 
        (imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej) 
 
Ja ……………………………………………………………………… 
       (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 
 
Oświadczam/y, że zamieszkuję/my wraz z kandydatem 
 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                     (imię i nazwisko kandydata) 
pod adresem: 
Miejscowość i kod pocztowy: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Ulica i numer domu/mieszkania: 
………………………………………………………………………………………………. 
Jeżeli adres zamieszkania któregoś z rodziców jest inny, proszę wpisać poniżej: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………….. 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (t. j. t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1740, 2320 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem 
zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską miejsce zamieszkania 
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub 
któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu 
Cywilnego). 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.* 
 
*Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). 
 
Murów, dnia ………………………… 

 
 ……………………………………………………  

                                                                         (podpis matki / opiekunki prawnej) 
 

…………………………………………………… 
                                                                         (podpis ojca / opiekuna prawnego)  



Murów., dnia. ……………………………. 

…………………………………………….    
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L.119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych 
osobowych oraz danych mojego dziecka. 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie  

z siedzibą w przy ul. Wolności 22, 46-030 Murów, 

 Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie jest 

Pani Daria Tarkowska, 46-030 Murów, ul. Wolności 22, tel. 77-4214027, e-mail 

pspmurow@murow.pl 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem – rekrutacja, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Publicznej Szkole Podstawowej  

w Murowie. 

 moje dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Murowie, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 Mam prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

 moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 dane podaję dobrowolnie. 

…………………………….…………… 

(data, podpis - imię i nazwisko) 

mailto:pspmurow@murow.pl


 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 
wizerunek mojego dziecka powstałych wyniku realizacji obowiązku szkolnego 
na stronach internatowych oraz innej dokumentacji szkolnej (gazetkach, 
tablicach szkolnych, artykułach prasowych). 
 
Murów, dnia ............................ 
                                 .............................................................. 
               Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności higienistki szkolnej 
(Prośbę tę kierujemy do Państwa w celu zapewnienia uczniom opieki higienistki 
szkolnej) 
 
Murów, dnia ............................ 
                                 .............................................................. 
               Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. 
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.983) naukę religii i etyki organizuje się na życzenie 
rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 
 
Życzenie, o którym mowa jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie podpisują pełnoletni uczniowie lub rodzice (opiekunowie prawni). 
 
Imię i nazwisko ucznia 
................................................................................................................................ 
 
Klasa 
................................................................................................................................. 
 
Na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. (Dz. 
U. z 2020r. poz.983) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach. 
 
Proszę o zorganizowanie nauki: 
- religii    □ 
- etyki    □ 
- religii i etyki   □ 
 
Proszę zakreślić  właściwe 
 
Murów, dnia ..........................               
 
                                                                  .................................................................. 
            Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
Niezłożenie oświadczenia oznacza, że uczeń nie będzie uczestniczył w nauce religii 
ani etyki. 



Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką 
języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej 

historii i kultury 

Imiona i nazwiska rodziców1) / imię  
i nazwisko pełnoletniego ucznia2):  
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….…………… 

 
 
 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły2): 
……………………………………………. 
 
................................................................ 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2021r. poz.1915) wnoszę o objęcie 

…………………………………………………..………………. 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
od roku szkolnego………./……….. nauką:  
1) języka3) ………………………………………… jako języka mniejszości 

narodowej/języka mniejszości etnicznej/języka regionalnego2); preferowana forma 

zajęć4): 

a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/języka mniejszości 

etnicznej/języka regionalnego2), 

b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości 

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2), 

c) zajęcia prowadzone w języku narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym2); 

2) własnej historii i kultury5). 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia2): 
 

1. ……………………………………… 
 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej 
wniosek: 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1) Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 
2) Właściwe zaznaczyć.  
3) Należy wpisać właściwy język. 
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć. 
5)   Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i III liceum 

ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 


