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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 stycznia 2017 r.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 im. A.Mickiewicza
w Słupcy
ZGŁOSZENIE DZIECKA
do publicznej szkoły podstawowej
rok szkolny 2017/2018
I. Dane osobowe kandydata i rodziców
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Imię/imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata (w przypadku braku
PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość)
Imię/imiona i nazwiska rodziców
kandydata
Adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców (o ile posiadają)

Matki

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/nr.mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

▪ Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do szkoły, w tym w systemach informatycznych. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z
wnioskiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz organowi założycielskiemu i
organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia
i przetwarzania tych danych przez te przedmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych
danych osobowych i ich poprawianie w siedzibie właściwej szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)
•
•

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wraz ze Zgłoszeniem należy złożyć zdjęcie legitymacyjne - 1 szt. wym. 30 x42 mm.
......................................
miejscowość, dnia

…………………………...............................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego

Decyzja Dyrektora Szkoły:
Kandydat został przyjęty do klasy .................. .
Kandydat nie został przyjęty z powodu ........................................................................................................

Słupca, dnia ........................

................................... /podpis

