Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
Leśnica , ul. Zdzieszowicka 23, 47–150 Leśnica
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej1
Dane osobowe kandydata i rodziców2
Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi

1.

Imię/Imiona i Nazwisko
kandydata

2.

3.

4.

Data i miejsce urodzenia
kandydata
PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska

Matki

rodziców kandydata

Ojca

5.

Kod pocztowy
Miejscowość

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Ulica
Nr domu/mieszkania

6.

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców

Matki

Adres poczty
elektronicznej

kandydata
- o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica ucznia:
..............................................................................................
Adres do korespondencji:
.............................................................................................................................

* Oświadczam, że dziecko
..............................................................................................................
realizuje(zrealizowało) roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(podać adres placówki)
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją obowiązku szkolnego
.......................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić
1

Zgodnie z Art.20e ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6
podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast
podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie
rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI ZGŁOSZENIA
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji. Administratorem danych
jest dyrektor szkoły do której dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych
oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………..

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

