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                                 Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji- Zarządzenia Nr 17/2022 DyrektoraSP2  

                                                                                                                              z dnia 22 lutego 2022 r. 

 

 

Zgłoszenie należy złożyć z nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022r. 

 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
 imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

………………………………………………………. 

 
………………………………………………………. 

         adres do korespondencji 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 2 

                               im. Marii Skłodowskiej – Curie 

                                                   w Sobótce 

 

 

                 Zgłoszenie 

            dziecka do klasy pierwszej obwodowej  szkoły podstawowej
1 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
2 

Proszę wypełnić literami drukowanymi 

 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata ………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata ..……………………………………………………… 

3. PESEL kandydata ………………………………………………….……………………… 

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

4. Adres zamieszkania kandydata  ………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….…….… 

5. Adres zameldowania kandydata  …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…….… 

6. Imię i nazwisko matki/opiekunki ………………………………………………………….. 

7. Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki…………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….... 
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8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych matki/opiekunki 

…………………..…………………………………………………………………………………..…… 

9. Miejsce pracy matki/opiekunki …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Imię i nazwisko ojca/opiekuna …………………………………………………….……….. 

11. Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………...……… 

12. Adres poczty elektronicznej i numer telefonów kontaktowych ojca/opiekuna 

…………………………………………………………………………………………...……… 

13. Miejsce pracy ojca/opiekuna ….……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...… 

14. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie 

lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, 

stosowana dieta, zalecenia lekarskie… ) podkreślić 

                           TAK                  NIE 

 

15. Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją  do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 

zmianami ). 

 

…………………., dnia ……………………                               ……………………………………….. 

                                                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna ) 

 

16. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 

Data: …………………………………………..                           ……………………………………… 

                                                                                                                   ( podpis dyrektora szkoły ) 

 

1
Zgodnie z Art.20e ust.1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje 

się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.  

2 Zgodnie z Art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5, natomiast dane w punkcie  
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6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast 

podanie danych w punkcie 6 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się  

z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.  

 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
czytelne  podpisy obojga  rodziców (opiekunów prawnych) 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb 

związanych z zapisem dziecka do szkoły,   prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest dyrektor szkoły, do którego wniosek został złożony. 

 

Proszę o wpisanie znaku  X  we właściwym miejscu. 

   Wyrażam zgodę na umieszczenie nazwiska i imienia mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do 

szkoły.  

   Nie wyrażam zgody na umieszczenie nazwiska i imienia mojego dziecka na liście dzieci przyjętych 

do szkoły.  

W przypadku niewyrażenia zgody lista  będzie niejawna i dostępna wyłącznie w sekretariacie 

szkoły.       

………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
czytelne   podpisy  rodziców/opiekunów prawnych 


