Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 20./2017 z dnia 15.03.2017

……………………………………………

……………………………………….

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

data złożenia

……………………………………………

……………………………………….

Adres

nr ewidencyjny

……………………………………………
ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w roku szkolnym ……………………..
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej / …………………/1 Szkoły Podstawowej
…………………………………………………………………………………………………………………………….
I. DANE OSOBOWE UCZNIA I RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
DANE OSOBOWE UCZNIA
1.

Nazwisko __________________________________________________________________________________

2.

Imiona _____________________________________

_________________________________________

(pierwsze)

3.

(drugie)

Data urodzenia __ __ - __ __ - __ __ __ __
(dzień – miesiąc - rok)

Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4.

Adres zameldowania ucznia ___________________________________________________________________

5.

Adres zamieszkania ucznia ____________________________________________________________________
DANE O RODZICACH / OPIEKUNACH

1.

Imię i nazwisko matki (opiekuna) ________________________________________________________________

2.

Telefon kontaktowy do matki (opiekuna) __________________________________________________________

3.

Adres poczty elektronicznej matki (opiekuna) ______________________________________________________

4.

Imię i nazwisko ojca (opiekuna) _________________________________________________________________

5.

Telefon kontaktowy do ojca (opiekuna) ___________________________________________________________

6.

Adres poczty elektronicznej ojca (opiekuna) _______________________________________________________

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję
do wiadomości, że:
- Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa
- dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do funkcjonowania szkoły,
- dane będą udostępniane w uzasadnionych prawnie celach,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiana,
- dane podaję dobrowolnie

II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
1.
2.

3.

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych moich i członków
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego
dziecka uczęszczającego do w/w szkoły podstawowej, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, zgodnie
z ustawą o ochronnie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.).

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….
data

…………………………………….
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznikiem do zgłoszenia jest oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców / opiekunów prawnych
kandydata, składane według wzoru określonego w Załączniku nr 1.
1

Wpisać właściwą - programowo wyższą klasę - w przypadku przejścia ucznia z innej szkoły.

