Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek

Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka.
Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.

PESEL kandydata

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata

Matki

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

Matki

Ojca
Telefon do kontaktu

5.

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

Oświadczenia wnioskodawcy
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wiem, że podanie danych w celu rekrutacji do
przedszkola jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności przez Prawo Oświatowe. Dane nie są
przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas określony
w szczególnych przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek
zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych.

data

Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata

Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności Administratora.

Imię i nazwisko

Seria i numer dokumentu tożsamości

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1, oświadczam, że :

1. adres zamieszkania kandydata to

2. adres zamieszkania rodzica/opiekuna to

data

1

Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów
rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

