…………………………………………………
/pieczęć szkoły/

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Dotyczy dzieci z roczników: kl. I- 2014, oddział przedszkolny dzieci 6 letnich- 2015
Zgłoszenie należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać i zanieść do szkoły
podstawowej obwodowej wskazanej na pierwszym miejscu preferencji w terminie zgodnym z harmonogramem.
DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*
Imię*/imiona

Nazwisko*

Data urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Poczta*

Ulica*

Nr domu/mieszkania*

LP WYBRANA SZKOŁA PODSTAWOWA

ADRES SZKOŁY

1.

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

Rodzic

Nie żyje

Imię*

Nieznany

Nie udzielił inf.

Opiekun prawny

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Poczta*

Ulica*

Nr domu*/mieszkania

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon
Adres e-mail**
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun

Rodzic

Nie żyje

Imię*

Nieznany

Nie udzielił inf.

Opiekun prawny

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Poczta*

Ulica*

Nr domu*/mieszkania

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon
Adres e-mail**
* - oznaczone pola wymagane
** - adres email jest wykorzystywany do przesłania wyniku rekrutacji oraz do przesłania nowego hasła w przypadku zgubienia

Oświadczenia dotyczące danych osobowych

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r., poz.996 z późn. zm.).

………………………………………………

……………………………………………

(podpis matki/opiekunki prawnej)

i/lub

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

…………………………………………………
(podpis matki/opiekunki prawnej)

i/lub

…………………………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Data/ miejscowość…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………….……. zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego / szkoły
podstawowej
…………………….………………………………………………………………………….......................................................................................
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

Data/ miejscowość……………………………………………..

Podpisy członków Kom

