Wszystko wypełniamy drukowanymi literami.
ZGŁOSZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W SZCZYTNIE.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym …………………………… do oddziału
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie
W przypadku zmiany swojej decyzji niezwłocznie poinformuję Państwa szkołę o tym fakcie.
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenie (DD-MM-RRRR)
-

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Adres zameldowania dziecka, (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica

Kod

nr domu

nr lokalu

telefon

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Dane matki/opiekunki prawnej:
Imię matki

Nazwisko matki

Telefon (matki)

Adres zamieszkania matki
Ulica

nr domu/mieszkania

miejscowość

Dane ojca/opiekuna prawnego
Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefon (ojca)

Adres zamieszkania ojca
Ulica

nr domu/mieszkania

miejscowość

INFORMACJE DODATKOWE
(odpowiadając proszę zaznaczyć odpowiednie kratki)

dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności – dołączyć do wniosku),
dziecko objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną (orzeczenie lub opinia wydane przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną – dołączyć do wniosku).
w przypadku dziecka 6-letniego (ur. w 2012 r.) należy załączyć:
- zaświadczenie z przedszkola, dziecko odbyło co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne,
- opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.





Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do
nadzoru nad jednostkami oświatowymi1.
Oświadczam, że dane zawarte z zgłoszeniu są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia2.

Data przyjęcia zgłoszenia oraz podpis pracownika
(wypełnia szkoła)

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

1

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
2

Zgodnie z art.151, ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wymagane oświadczenie, jako potwierdzenie spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

