…………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

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

……………………………………………

Dyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. NMP Pośredniczki Łask
we Wrocławiu
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej.
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imię / imiona
Nazwisko

PESEL
Data i miejsce
urodzenia

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

miesiąc

rok

miejsce

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW
matka

ojciec

Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
kandydat

matka

ojciec

Miejscowość
Ulica
Nr domu/Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
ADRES ZAMELDOWANIA KANDYDATA
Miejscowość

ulica

(wypełnić, w przypadku, gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania)

Nr dom./Nr miesz.

Kod pocztowy

Poczta

II. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym kandydata

W celu zapewnienia kandydatowi podczas pobytu w publicznej szkole podstawowej
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych przekazuję uznane
przeze mnie za istotne następujące dane o jego stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam, iż zamieszkuję wraz z kandydatem pod wskazanym wyżej adresem.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodziców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).

………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodziców

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym
obwodzie.
2. Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe, ilekroć jest mowa o rodzicach (matce, ojcu) - należy
przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą
nad dzieckiem.
3. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
4. 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.
5. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.

