ZGŁOSZENIE DO KLASY …………… na rok szkolny 20………../20………..

Imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
kandydata
PESEL lub Seria i numer
paszportu lub innego
dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Imiona i nazwiska rodziców Matka
kandydata
Ojciec
Kod pocztowy
Adres zamieszkania matki
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer mieszkania
Kod pocztowy

Adres zamieszkania ojca
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer mieszkania
Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej
rodziców kandydata i
numery telefonów rodziców
kandydata - o ile je posiadają

Matka

Adres poczty
elektronicznej
Telefon kontaktowy

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

………………

…………………………………………………………………………………

data

czytelny podpis zgłaszającego - rodzica kandydata

*zgodnie z Kodeksem cywilnym (Art.26.§1.) Miejscem zamieszkania dzieka
pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkinia rodziców albo tego z rodziców,
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicelska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
rodzicielskiej.(Art.26. § 2.) 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.

Oświadczenia zgłaszającego:
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2.Wyrażam zgodę na prztwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutayjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ocronie danych osobowych ( tekst jedn..Dz.U. z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

…………………………………
data

……………………………………………………………
Czytelny pdpis rodzica (opiekuna)kandydata

Pouczenie

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie u.s.o.
2.Administratorem danych osobowyh zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły, do której zgłoszenie zostało
złożone.
3.W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Załącznik nr 1 do zgłoszenia /wniosku dziecka do szkoły

I. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………………………………………………………………………………………………………

II. DEKLARACJE
1. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach :
Religia katolicka
Religia ewagelika
Inna …………………………….
Etyka

2. Deklaruję, że moje dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej.
TAK
NIE

3. Deklaruję,że moje dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej.
TAK
NIE

4. Oświaqdczam, że odległość od domu mojego do szkoły wynosi …………….km.

……………………………………………………………..
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

m osobne
przebywa.

enie zostało

istotne dane

………………..

