WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
(SPOZA OBWODU)
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GRUDZIĄDZU
ROK SZKOLNY
………….. / …………….
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Wniosek wypełniają rodzice / prawni opiekunowie kandydata.
2. Przy zgłoszeniu kandydata do szkoły należy okazać do wglądu następujące dokumenty:
a) dowód osobisty,
b) akt urodzenia kandydata z numerem PESEL.
II. DANE OSOBOWE
Dane osobowe kandydata, potwierdzone na podstawie*
………………………………………………………………………………………………………………………
Imię

Nazwisko

Data urodzenia kandydata, potwierdzona na podstawie* ……………………………………………
PESEL kandydata, potwierdzony na podstawie* ……………………………………………….………….

Dane rodziców/prawnych opiekunów kandydata
Dane
Matki / prawnej opiekunki Ojca / prawnego opiekuna
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy**
Adres e-mail**
Adres zamieszkania rodziców i kandydata
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Województwo

Miejscowość

Gmina

Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do:
1)…………………………………………….. lub
2)……..………………………………………
III. OŚWIADCZENIA dotyczące spełniania kryteriów ustalonych przez organ prowadzący tj. gminę Miasto Grudziądz:

Niniejszym oświadczam, iż do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu
uczęszcza moja córka/mój syn*** tj.…………………… (szkoła podstawowa/klasa gimnazjalna**)
wypełnia upoważniony pracownik szkoły
** jeżeli posiadają
*** niepotrzebne skreślić

*

……………..…………………………………………...
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

IV. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.
Dane zawarte w niniejszym wniosku są zbierane do przeprowadzenia rekrutacji i będą przetwarzane wyłącznie do tego celu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam /zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości
ich poprawiania.
…………..…………………………………………...
data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*** na przetwarzanie danych wrażliwych w celu niezbędnym
dla zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w czasie pobytu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Grudziądzu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/-em
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*** na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów oświatowych
realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.
……………………..……………………………………...
data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(art. 151 ust.3 ustawy Prawo oświatowe).
……………………………………………………………
data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów

wypełnia upoważniony pracownik szkoły
** jeżeli posiadają
*** niepotrzebne skreślić

*

