Nr zgłoszenia (ID)

Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Zgłoszenie rekrutacyjne należy wypełnić drukowanymi literami. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się
zasadami rekrutacji.
2. Pola zaznaczone * są polami obowiązkowymi.
3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię

*

Nazwisko

*

PESEL

*

Data urodzenia

* dzień

Drugie imię

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

Adres zamieszkania/zameldowania**kandydata
województwo*

ulica*

powiat*

nr budynku*

gmina*

kod poczty*

miejscowość*

nr lokalu*

poczta*

**jeśli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania, należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 1) o miejscu zamieszkania z
zamiarem stałego pobytu

Dane informacyjne o kandydacie
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego*

TAK / NIE

Numer orzeczenia

***niepotrzebne skreślić
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II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych

Rodzic/opiekun prawny 1

Rodzic/opiekun prawny 2

Imię i nazwisko *
Telefon
Adres e-mail
Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego
pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska
lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 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. Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica
Nr budynku *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Poczta *
III. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
Zgodnie z art. 20 t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego zeznania.

……………………………………..

i/lub

podpis rodzica/opiekuna prawnego 1

….……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego 2

IV. Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przyjęcia dziecka do szkoły
w bieżącym roku szkolnym. Przyjmuję do wiadomości iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
Dane podaje dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest szkoła obwodowa.

……………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego 1

i/lub

….……………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego 2

Tczew, dnia........................................2018 r.
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