Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Dobroniu na
rok szkolny 2016/2017
1. Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL
Data urodzenia

(rok-miesiac-dzień)

Miejsce urodzenia

Uzupełniono na podstawie (dowód osobisty seria i numer, paszport lub akt urodzenia)
..............................................................................................
Adres miejsca zamieszkania dziecka
Ulica

Kod

nr domu

nr lokalu

tel. stacjonarny

Miejscowość

Seria i numer dokumentu, potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL
........................................................................................................
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Dane matki / prawnej opiekunki dziecka

Dane ojca / prawnego opiekuna dziecka
Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

telefon kontaktowy (matka/opiekunka) adres poczty elektronicznej

telefon kontaktowy (ojciec/opiekun) adres poczty elektronicznej

Adres zamieszkania matki / opiekunki
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica

Nr domu

Kod

Miejscowość

Adres zamieszkania ojca / opiekuna
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)
Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Kod

-

Nr lokalu

Miejscowość

-

Miejsce pracy

Miejsce pracy

INFORMACJE DODATKOWE - dołączone do zgłoszenia (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
(informacje o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki,
zastosowana dieta, zalecenia lekarskie i inne uwagi rodziców/prawnych opiekunów

TAK

NIE

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

Uwagi

Do wniosku dołączono łącznie ............... załączników

1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie.
Oświadczam, że:
Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe
Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz.U.2002 r. Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
o Po przyjęciu dziecka do szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę, organ
prowadzący i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem
kształcenia, w celach sprawozdawczych, ubezpieczeń, wydawanych zaświadczeń, wystawienia legitymacji,
promocji szkoły, osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią, publikacji osiągnięć na stronie internetowej szkoły
oraz kontaktu z rodzicami. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz.U.2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

o
o
o

..................................., dnia ..............................
miejscowość

………………………………………………………
podpis matki / prawnej opiekunki

………………………………………………………
podpis ojca / prawnego opiekuna

Przyjęcie zgłoszenia przez osobę uprawnioną:

Data: .............................................................

...................................................................
Podpis osoby uprawnionej

