Data przyjęcia zgłoszenia……………………………………………………………………………

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
w …………………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa szkoły podstawowej)

I. Dane osobowe dziecka
Imię

drugie imię

Nazwisko
PESEL*
data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Ulica

nr domu

kod
pocztowy
Gmina

nr mieszkania

miejscowość
powiat

II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

Gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

Gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

* w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

III. Dodatkowe informacje o kandydacie **
Rodzaj informacji o kandydacie
Orzeczenia lub opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
Potrzeba szczególnej opieki
Stosowana dieta
** wpisać w odpowiedniej rubryce „x”

Oświadczenia wnioskodawcy:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia
2016.05.04) i oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora Danych.

………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata z urzędu do szkoły obwodowej, przeprowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z zm.)
2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt. I i II zgłoszenia, jest obowiązkowe.
3. Art. 155 ustawy Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych w celu
zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie danych w pkt. III nie jest obowiązkowe.
4. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe do klas
pierwszych publicznej szkoły podstawowej w której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

