…………………., dnia ………………………

...............................................................
Nazwisko i imię rodzica
...............................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
...............................................................

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej
w Boronowie

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej gimnazjum – oddziały sportowe
I. Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Nazwisko i
imię/imiona
i kandydata
Data urodzenia
kandydata
PESEL kandydata

1.
2.
3.

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

Nazwiska i
imiona
rodziców
kandydata

4.

Adres miejsca
zamieszkania
rodziców
i kandydata2

5.

Matki
Ojca

Dane kandydata

Dane matki

Dane ojca

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
/numer
mieszkania

Adres poczty
elektronicznej
i numery
telefonów
rodziców
kandydata - o ile
je posiadają

6.

Matki

Ojca

Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

_________________________________________________________________________________________________________________
1

Zgodnie z Art. 20a ust. 5 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym
Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 z dnia 3 sty cznia 2014 roku) do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu.
2

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

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 dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły.

3.

Składający oświadczenie rodzic jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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 (Dz. U. z 2002, Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).

…………………………, dnia ……………

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica

