Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej
81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8; tel. (58) 625-04-01; e-mail: ssp33@interia.pl; www: sp33gdynia.pl

ZGŁOSZENIE
dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
1. Dane osobowe dziecka
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

1.

Nazwisko

2.

Imię (imiona)

3.

Data urodzenia

4.

PESEL dziecka
W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka

2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Matka (prawny opiekun)
1.

Nazwisko

2.

Imię

3.

Telefon kontaktowy

4.

Adres poczty elektronicznej

Ojciec (prawny opiekun)

Pouczenie
1.

2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni.

Oświadczenie wnioskodawcy
1.
2.

3.

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Gdynia, ………………………….
data

……….………………………………….………………………
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej
81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8; tel. (58) 625-04-01; e-mail: ssp33@interia.pl; www: sp33gdynia.pl

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania1

1.

Adres zamieszkania dziecka
(ulica, numer domu i mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość)

2.

Adres zamieszkania matki
dziecka/prawnego opiekuna
(ulica, numer domu i mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość)

3.

Adres zamieszkania ojca
dziecka/prawnego opiekuna
(ulica, numer domu i mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość)

Pouczenie
1.

2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni.

Oświadczenie wnioskodawcy
1.
2.

3.

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Gdynia, ………………………….
data

1

……….………………………………….………………………
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do zgłoszenia dołącza się
oświadczenie o miejscu zamieszkania.

