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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOŚCIELCU
na rok szkolny 2018/2019
1. Dane obowiązkowe (należy wypełnić wszystkie pola)

Dane dziecka
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
PESEL ucznia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dane matki

Dane ojca

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Kontakt
numer telefonu domowego:
Do pracy matki

Do pracy ojca

Komórkowy matki

Komórkowy ojca

Adres e-mail

Adres e-mail

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół
podstawowych.
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Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym1.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
922).

Data wypełnienia i podpis rodzica ……………………………………………………………
Dane objęte są ochroną danych osobowych i wykorzystywane do prowadzenia dokumentacji
szkolnej oraz kontaktów z rodzicami.
UWAGA:
Karta zgłoszenia powinna być złożona w sekretariacie szkoły lub przedszkola w terminie do
20 marca 2018r.
Data i podpis przyjmującego kartę zgłoszenia:
…………………………………………..
Nr kolejny:………

1

Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) - kto, składając zeznanie mające
służyd 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.

