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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGOW KOŻUCHOWIE 
67-120 Kożuchów, ul. Chopina 11                                tel. 68 355 20 49 

www.sp1kozuchow.pl                              e-mail: sp1kozuchow@vp.pl 

 
 
 

DRUK NR 1 
 

……………………………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy – matki /prawnej opiekunki 
 
……………………………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy - ojca /prawnego opiekuna 

 

…………………………………………………………… 
adres do korespondencji w sprawie rekrutacji 

 

…………………………………………………………… 
tel. kontaktowy w sprawie rekrutacji 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 

w Kożuchowie 

 

 

 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie na rok szkolny 2022/2023 

z obwodu szkoły1 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej*:  

 przy u. Chopina 11 

 przy ul. Anny Haller 1. 

 

*właściwe zaznaczyć X 

 

 

 
 
1 Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie:  

Bielice; Cisów; Czciradz; Drwalewice; Dziadoszyce; Lasocin; Podbrzezie Dolne - ulice: A. Asnyka, A. Fredry, 

C. K. Norwida, Górska, Kubusia Puchatka, Leśna, M. Reja, Nowosolna, Wichrowe Wzgórze, Zygmuntowska; 

Podbrzezie Górne – ulice: Harcerska, Kwiatowa, Szprotawska, Wrzosowa, Żagańska; Słocina; Solniki; Sokołów; 

Stypułów; Kierzkowice; Zawada; Kożuchów – ulice: 1 Maja, A. Haller, B. Krzywoustego, B. Prusa, Chabrowa, 

Chopina, Cz. Miłosza, Daszyńskiego, Drzymały, Elektryczna, Garbarska, Głogowska, Głowackiego, Górska, 

Grota-Roweckiego, H. Sienkiewicza, Hoża, Jastrzębia, Jaśminowa, Kacza, Klasztorna, Kol. Górska, Kol. 

Zielonogórska, Kolorowa, Koszarowa, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krucza, 

Kwiatowa, Lawendowa, Legnicka, Liliowa, Limanowskiego, Lisia, Literacka, Marcinkowskiego, Mickiewicza, 

Młynarska, Moniuszki, Nowogrodzka, Obywatelska, Okrzei, Parkowa, Piaskowa, Pl. Ewangelicki, Pl. Jedn. 

Robotniczej, Pl. Kopernika, Pl. Matejki, Pl. Targowy, Pl. Zwycięstwa, Polna, Rataja, Różana, Rynek, Słoneczna, 

Słonecznikowa, Sokola, Sowia, Spacerowa, Storczykowa, Szprotawska, Towarowa, Traugutta, Tulipanowa,                

W. Szymborskiej, W. Reymonta, Zacisze, Zajęcza, Z. Herberta, Zielonogórska, Żagańska.  

http://www.sp1kozuchow.pl/
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Tabelę należy wypełnić czytelnie  drukowanymi literami 

 

Imię (drugie imię) i nazwisko kandydata 

 
 

Data i miejsce urodzenia kandydata 

 

data: miejsce: 

PESEL kandydata (w przypadku braku 

PESEL seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość)  

 

 
MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego 
opiekuna kandydata  

  

Aktualny nr telefonu rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata 
  

Adres e-mail (o ile rodzic/prawny 

opiekun posiada) 
  

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata2oraz jego rodziców/prawnych opiekunów3 
2Miejscem 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 ( art. 26. §1. Kodeksu cywilnego). 

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 ( art. 26. §2. Kodeksu cywilnego). 
3 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu ( art. 25. 

Kodeksu cywilnego). 

 kandydat matka/prawna opiekunka ojciec/prawny opiekun 

m
ie

js
ce

 z
am

ie
sz

k
an

ia
 

miejscowość    

ulica    

nr domu    

nr mieszkania    

kod pocztowy    

gmina    

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

Data                               Czytelny podpis wnioskodawcy - matki/prawnej opiekunki 

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

Data                               Czytelny podpis wnioskodawcy - ojca/prawnego opiekuna 
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Dodatkowe informacje o dziecku: 

 

Dziecko posiada: 

 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*  

TAK 

 

NIE 

b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania*  

TAK 

 

NIE 

c) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej*  

TAK 

 

NIE 

Miejsce zrealizowania przez dziecko rocznego obowiązku 

przygotowania przedszkolnego 
 

 

 

 

Ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, zalecenia 

lekarskie, alergie itp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proszę zakreślić właściwą odpowiedź.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w 

Kożuchowie (adres: ul. Chopina 11, 67-120 Kożuchów, tel. 68 355 20 49,  e-mail: 

sp1kozuchow@vp.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego                  

w obwodzie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia. 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).  

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia 

dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba 

że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również 

podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Ponadto listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora. 

7. Dane osobowe dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przetwarzane są do końca okresu, w 

którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Administrator będzie przetwarzać 

dane w dalszych celach, tj. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 

RODO. 

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 – 193 Warszawa). 

 

 

Zapoznałem się z powyższą informacją.  

…………………………………………………………………. 

   Czytelny podpis wnioskodawcy – matki/prawnej opiekunki 

 

       …………………………………………………………………. 

  Czytelny podpis wnioskodawcy – ojca/prawnego opiekun 


