……………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica kandydata

……………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Głobinie
Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej1
I- Dane osobowe kandydata i rodziców2

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

5.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, prowadzonym na podstawie ustawy – Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Głobinie , Głobino 47, 76-200 Słupsk do której zgłoszenie zostało wprowadzone.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie prawa
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z
postępowaniem w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, , poz. 922 z późn. zm.).
3. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych zawartych w zgłoszeniu oraz możliwości ich
korygowaniu

……………………………………
data

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

1

Zgodnie z art.133 ust. 1pkt 1-3 ustawy – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59) , do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie.

2
Zgodnie z art. 151 ust 1 ustawy –Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59 ), zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, . To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać
obowiązkowo,
3
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1

