…………………………………………………

Knurów, dnia ………..….………

Nazwisko i imię rodzica kandydata
………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach zgłoszenia
………………………………………………………

Dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
w Knurowie

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 1
Dane osobowe kandydata i rodziców:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.
2.

Nazwisko
i imię/imiona kandydata
Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku numeru PESEL
serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

4.

Nazwiska i imiona rodziców
kandydata

Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata2

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej
numery telefonów rodziców
kandydata - o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

_____________________________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 20a ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu.
1

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
2

- 2 Istotne dane zapewniające dziecku, podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo – wychowawczych3
Stan zdrowia
dziecka

Stosowana dieta

Rozwój
psychofizyczny
dziecka
Informacja dla wnioskodawcy:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
ze zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym4.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zmianami).
Jednocześnie oświadczam, że składam również wniosek o przyjęcie mojego dziecka do

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły podstawowej)

Knurów, dnia ……………………………………

………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3

Zgodnie z art. 20z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) w celu zapewnienia dziecku
podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub
placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
4

