Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej
I.

Dane osobowe kandydata:

1.

Imię/imiona i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia
PESEL

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Kod pocztowy

4.

Adres miejsca zamieszkania*

Miejscowość
Ulica
Numer
domu
mieszkania

/numer

II .Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię
Nazwisko

Adres miejsca
zamieszkania

Kod
pocztowy
Miejscowość

Kod
pocztowy
Miejscowość

Ulica

Ulica

Numer domu
/numer
mieszkania

Numer domu
/numer
mieszkania

Nr telefonu
Adres
poczty
elektronicznej

Oświadczenie wnioskodawcy
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego załącznikach dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE."

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

* Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego
pobytu.

Załącznik do wniosku

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Informacja o spełnianiu kryteriów zgodnie z Uchwałą nr XIX.162.2016 Rady Gminy
Czernichów z dnia 29 lutego 2016 r.

L.p

Kryterium

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia
kandydata

2.

Miejsce pracy obojga rodziców/opiekunów prawnych Zaświadczenie
potwierdzające zatrudnienie
znajduje się w obwodzie szkoły

3.

Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów
prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

4.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Oświadczenie rodzica
danej szkole

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np.
babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki

Tak

Nie

rodzeństwo Oświadczenie rodzica

„

„

Oświadczenie rodzica

Do wniosku dołączam zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie 2,3

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1
2.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego załącznikach dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE."

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć 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.
1

