Szkoła Podstawowa nr 2
im. Rady Europy w Kostrzynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 28a
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8 189 104

Zgłoszenie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

-

Drugie imię

Nazwisko

-

Dane rodziców dziecka
1.

Dane matki

Imię i nazwisko matki

2.

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

Dane ojca

Imię i nazwisko ojca

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz.97 z późn. zm.)
udostępnione przez Pana/Panią dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały
udostępnione, tj. na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, tj. gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do wykonywania celów statutowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.
Miejsce i data zgłoszenia

Podpisy rodziców

Kostrzyn, ………………………………………………..

Data złożenia wniosku w szkole:
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Oświadczenie
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (ucznia)
Stosownie do art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Cyt.”
2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”
Adres zamieszkania dziecka
Imię i nazwisko dziecka:

Kod

Miejscowość

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Adres zamieszkania matki dziecka
Imię i nazwisko:

Kod

Miejscowość

Gmina

Ulica

Adres zamieszkania ojca dziecka
Imię i nazwisko:

Kod

Miejscowość

Gmina

Ulica

Klauzula: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podpisy rodziców
Kostrzyn, ………………………………………………..
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Informacje dodatkowe

1.

Czy przewiduje Pani/Pan, że dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?
Jeżeli tak, to w jakie dni i w jakich godzinach?

2.

Czy przewiduje Pani/Pan, że dziecko będzie korzystało z obiadów?
Jeżeli tak, to w jakie dni?

3.

Inne ważne informacje dotyczące dziecka, które mogą być przydatne w planowaniu procesów zajęć
wspierających jego rozwój

4.

Życzenia rodziców dotyczące organizacji zajęć w szkole

Podpisy rodziców
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