Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji
do klas pierwszych
PSP Nr 26 w Opolu

ZGŁOSZENIE
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU
ROK SZKOLNY 2018/2019
Dane osobowe dziecka
PESEL*
W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i
nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imiona*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia

Imiona i nazwiska
rodziców
dziecka/prawnych
opiekunów*

Ojciec: …………………………………………………………
Matka: …………………………………………………………

adres poczty
elektronicznej rodziców
dziecka**
Nr telefonu rodziców
dziecka**
*Oznaczone pola wymagane **Pola wymagane w przypadku posiadania informacji

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 tj.)
Przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem
podanych
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
26
w
ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole
 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Opole, dnia ……………………………………..

Ojciec ……………………………………
Matka ……………………………………

Opolu,

Załącznik nr 1a
do Regulaminu rekrutacji
do klas pierwszych
PSP Nr 26 w Opolu

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW/
PRAWNYCH OPIEKUNÓW I DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka
Adres miejsca zamieszkania dziecka
Województwo

powiat

Gmina

miejscowość

Ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania
Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania

*Oznaczone pola wymagane
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 tj.)
Przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Opolu, ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole,
 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.
Oświadczenia:
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Opole, dnia ……………………………………..

Ojciec ……………………………………
Matka ………………………………………

Informacja dla rodziców:
1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klas I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia
rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2.

Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe zgłoszenie zawiera dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów i należy dołączyć
oświadczenie.

