Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka do 1 klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
w Boguszowie – Gorcach
na rok szkolny 2019/2020
1. Dane dziecka1:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka

Adres zameldowania
Adres zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych 1
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych 1

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym

2

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia”
2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym z godnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000,1669).

1.……………………………………………………………
2.……………………………………………………………

podpisy wnioskodawców

Boguszów-Gorce,………………………….

Pouczenie

1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

1

Zgodnie z art. 150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe wniosek musi zawierać dane obowiązkowe. Adres poczty
elektronicznej i numer telefonu rodziców, o ile je posiadają.
2
Zgodnie z art. 233§ 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za odwód w postępowaniu
sadowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu na terenie Gminy Boguszów-Gorce

Ja ..............................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego

oświadczam, iż moja córka/syn zamieszkuje o obwodzie ustalonym dla Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

...................................
Boguszów-Gorce,

............................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

