……………………………………………
Imię i nazwisko składającego zgłoszenie
..................................................................
.................................................................
adres do korespondencji

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni
Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej1
/dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/

I. Dane osobowe kandydata i rodziców2(należy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi)
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata

w przypadku braku PESEL serię i nr paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

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

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

Informacje dodatkowe
1. Dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału przedszkolnego (właściwe podkreślić, podać nazwę)
...................................................................................................................................................................
2. Inne istotne dane o dziecku (np. stan zdrowia dziecka, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny itp.)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa szkoły rejonowej dziecka
1

2

Zgodnie z Art. 133 ust. 1 ustawy 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59), do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie
zgłoszenia.
Zgodnie z Art. 151.ust.1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59), zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5
tabeli.

……………………………………………………………………………………...............................................
4. Do zgłoszenia proszę dołączyć:
- oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
- zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do zgłoszenia będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz.59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia
jest dyrektor szkoły, do której zostało ono złożone.
Oświadczenia składającego zgłoszenie:
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).,rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.- RODO.

……………………………………………………..
Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:……………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko kandydata)

Oświadczam co następuje:

1. Miejscem zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata zgłoszonego SP37
jest……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

2. Miejscem zamieszkania kandydata jest……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
3.Deklaruję / nie deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach religii.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia (zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r.,
poz. 59).

…………………………………………………………….
(data, czytelny podpis składającego oświadczenie)

