Zał'l SP Rejon

Imię i Nazwisko rodzica lrandydata
Adre s do kore spondencji

Dyrektor PSP w Makowcu

Zgłoszenie do klasy pierwszej pub|icznej szkoły podstawowejl

Dane osobowe kandvdata i rodzicÓw2
I Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2 . Data urodzenia kandvdata
Miejsce urodzenia
J.

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

4. ImięAmiona i Nazwiska rodzicÓw kandydata

Matki
Ojca

5 . Adres miej sca zamieszkania
rodzicÓw i kandydata

Kod pocztowy

3

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

6

Adres zamęldowania kandydata, jeŻe|ijest inny niz
zamieszkania

7. Adres poctty elektronicznej

i numerytelefonÓwrodzicÓw kandydatao
ile je posiadają

Telefon do kontaktu

Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

|Zgodniezart.20eust.lustawyosystemieoświaty,doklasypierwszejpub|icznejszkołypodstawowej,ktÓrejustalonoobwodprzyjmujesiędziecizamieszkałewt
podstawie zgłovenia

2 Zgodniezaft.}Ou ustawyo systemieoświaty,zg)oszeniezawięradanepodanew punkcie l-5 tabeli, natomiastdanew punkcie podaje
6
się, jeśli takieśrodkikomunikacjirodzice posiadają.To oznacza.żedanew punkcie |-5 na|eŻypodaćobowiqzkowo,natomiastpodanie
danychw punkcie6, nie jest obowiqzkowe,ale bardzopotrzebnedla skutecznegokomunikowanisię z rodzicamiw sprawierekrutacji,a
następnieskutecznegosprawowaniaopieki nad dzieckiem.
3 Zgodniez art.25Kodeksucywilnego,miejscemzamieszkaniaosoby ftzycznejjestmiejscowość,
w ktÓrej osobata przebywaz zarniuem
stałegopobytu.

Zał 1 SP Rejon
t. Deklarujęudziałmojego dziecka w zajęciachreligii - TAKI\{IE (właściwe
podkreślić)

" N1ral,an xTĄ ro tad'h;Ł Ą7

a.ł,n-

2. Wvbitne uzdolnienia dziecka

Pt

Wąl&ląswryIlk|NE
'
t

3. Inne uwagi o dziecku (np.o posiadanychopiniach, lczęszczaniu nazajęcia
specjali sty czne poza szkołą)

4. Do wniosku dołączamdokumenty:

Zgodnie z art.23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (D2.U.f002 nr 101,
poz. 926 ze zm.) luryraliamzgodę na przeffi|tatzaniedanych mojego dziecka w celach ewidencyjnych
oraz działalnościstatutowej szkoĘ (tak/nie _ właściwepodkreślić).
oświadczamŻę zostałempoinformowany' ze administratorem podanych przeze mnie danychjest
Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcul oraz, Że mam prawo wglądu i poprawiania moich danych.

data i podpis

JednocześniewyraŻam zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku (ewentualnych zdjęć:)
mojego dziecka na stronie internetowejszkoĘ w celu promocji Publiczna SzkołaPodstawowa w
Makowcu (talr/nie - właściwepodkreślić).

datai podpis

Pouczenie
1. Dane osobowezawartew niniejszymzgłoszeniubędąwykorzystywanewyłączniedla potrzebzwiązanychz przyjmowaniemdo
szkoły,prowadzonymna podstawieustawyz dnia 7 wrześnial99l r. o systemieoświaĘ(Dz. U' z2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pÓźn'zm.).
jest dyrektorgimnazjumdo ktÓrego z$oszenie zostałozłofone.
2' Administratoremdanychosobowychzawartychw zgłoszeniu
oświadczeniarodzica dokonującegozgłoszenia
1' oświadczam,
żepodanew zgłoszeniudanesą zgodnez aktua|nymstanemfaktycznym.a
2. Wyrafam zgodęna pruetwarzu|iedanychosobowychzawartychw niniejszymzgłoszeniud|a potrzebzwiązanychz przyjęciem
kandydatado szkołyorazzgodniez przepisamiustawy
zdnia 29 sierpnia|997 r. o ochroniedanychosobowych(Dz.U. z2002,
Nr l0l, poz.926zp żn'zm.)'

data

czytelny podpis rodzica kandydata

aZgodniezut'233
kamego-kto,składajączeznaniemającesfużyćzadowodwpostępowaniusądowym|ubwinnym
$l.Kodeksu
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

postępowaniuprowadzonymnapodstawieustawy,

