Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie

……………………………
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………
………………………………………
(dokładny adres z kodem pocztowym)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta
w Żelechowie ul. Ogrodowa 3

ZGŁOSZENIE
dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie
na rok szkolny 2018/2019
(DOTYCZY DZIECI MIESZKAJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY)
Dane identyfikacyjne dziecka:
Nazwisko:
Imię:

Drugie imię:

Data urodzenia:

Miejsce:

PESEL:
Adres zameldowania:
Gmina:
Adres zamieszkania:

Ul.
Powiat:

Uzupełnić jeśli inny niż wyżej

Ul.

Gmina:

Powiat:

Woj.

Woj.

DANE indentyfikacyjne rodziców/ prawnych opiekunów
Nazwisko

Imię

Telefon kontaktowy/ Adres
poczty elektronicznej

Matka/prawny opiekun:

Ojciec/prawny opiekun:

Adres zamieszkania:
Gmina:

Powiat:

Woj.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Czy dziecko posiada (proszę postawić znak „x”):
a)

TAK

NIE

Orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej

b) Opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej
2.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach (proszę wstawić znak „x” w
odpowiedniej kolumnie):
a) religii
b) etyki
3.Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca nauki wynosi …………………….km
Czy w związku z powyższym, dziecko będzie korzystało z dowożenia?
………………………………………………………………….……………………………………….
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
tel/fax 025 7541315, 025 7541022
e-mail: zs_orgodowazelechow@o2.pl

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie

1

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że w celu weryfikacji danych może być zażądane niezwłoczne dostarczenie dokumentów
potwierdzających stan faktyczny podany we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
………………..…………………………………………………..
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów rekrutacyjnych oraz celów
związanych z realizacją przez oddział przedszkolny zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
2
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

……………. …………………………………………………..
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Żelechów, dnia ........................................................
Uwaga:

1) Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
2) Podział dzieci przyjętych do szkoły na rok szkolny 2018/2019, na grupy klasowe nastąpi po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci kontynuujących i
dzieci przyjętych, a także możliwości organizacyjnych.

1

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2
Na podstawie art. 24,32,35 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922) informuję Panią/Pana, że
administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana
dziecka i członków jego rodziny do celów rekrutacyjnych oraz związanych z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego. Informuję, że
przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i
chronione zgodnie z prawem.

Ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
tel/fax 025 7541315, 025 7541022
e-mail: zs_orgodowazelechow@o2.pl

