……………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………
Dyrektor

………………………………………………………
Nazwa i adres jednostki, do której składane jest zgłoszenie

………………………………………………………

Zgłoszenie dziecka1
Do klasy IV sportowej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
w roku szkolnym 2019/2020
I Dane osobowe kandydata i rodziców2
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata
2. Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

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

Imię/Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

4. prawnych kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania

5. rodziców i kandydata 3

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

6.

Adres zameldowania rodziców i kandydata

Adres poczty elektronicznej i numery

Matki

7. telefonów rodziców kandydata (o ile je
posiadają)

Ojca

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z art.133 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.): Do klasy I szkoły podstawowej , której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia
rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
1

2

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe: Zgłoszenie zawiera dane określone w punkcie 1-5 tabeli oraz dane określone w punkcie 6, o ile rodzice dziecka je posiadają.

Zgodnie z art.151 ust. 2 i ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe: Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata. Oświadczenie, o którym mowa w ust.
2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzia lności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3

II Informacje, uznane przez rodzica za istotne, tj. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju
psychofizycznym dziecka4
……………………………………………...………………………………………..………………………………
..……………………………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………..………………………………..……………
………………………………………………………………………..………………………………..……………

Pouczenie
Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe: Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania (...) w publicznej szkole podstawowej (...).
Oświadczenie dokonującego zgłoszenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do
zgłoszenia dla potrzeb związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

……………………………………
Data

………………………...………………………
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych kandydata)

Zgodnie z art. 155 ustawy - Prawo oświatowe: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (…) publicznej szkole (…) odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi (…) szkoły (…) uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowie, stosowanej i rozwoju psychofizycznym dziecka.
4

