
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w
Polichnie

na rok szkolny 2019/2020

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w terminie do 01.04.2019r. do godz. 15.00 w szkole 

Data złożenia zgłoszenia: Sposób dostarczenia zgłoszenia:                                      

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

w wypadku braku numeru PESEL seria i 
numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Gmina* Miejscowość*

Ulica, nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź)

TAK NIE

Nr orzeczenia

Dodatkowe informacje
 o dziecku

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic
Opiekun 
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany
Rodzic mieszka za 
granicą

Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Gmina* Miejscowość*

Ulica,  nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom/komórka*
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Adres e-mail**

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic
Opiekun 
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany
Rodzic mieszka za 
granicą

Imię*

Nazwisko*

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Gmina* Miejscowość*

Ulica, nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom/komórka*

Adres e-mail**

Oświadczam, że:

a) wszystkie  dane  zawarte  w  zgłoszeniu   są  prawdziwe,  jestem  świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

b) niezwłocznie  powiadomię  dyrektora  szkoły  o  zmianie  danych  zawartych  
w zgłoszeniu,

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Dane
osobowe  zawarte  w  niniejszym  zgłoszeniu  będą  wykorzystywane  wyłącznie  dla
potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 996 ze
zm.), Administratorem danych osobowych zawartych deklaracji wniosku jest dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie

...................., dnia ............................                                     ...........................................................
     (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły

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

                          ...........................................................
                                 (podpis dyrektora)
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Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników 
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