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Wypełnia szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidencyjny

ZGŁOSZENIE
do obwodowej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2017/2018
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie z klasami gimnazjalnymi
A. Dane osobowedziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

imię*
nazwisko*
data urodzenia*

dzień

miesiąc

Rok

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko
miejscowość*
ulica*
nr domu*

nr mieszk.*

kod pocztowy*
poczta*

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sycowie z klasami gimnazjalnymi ul. Kościelna 3, 56- 500 Syców
Tel.: 62 785 51 56, www.gimsycow.com.pl e-mail: gimsyc@neostrada.pl

B. Inne informacje o Dziecku *
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dzieckamoże
dyrektorowi szkoły , uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

przekazać

C. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………..
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

……………………………..……………......
i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

D. Informacje dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 , poz. 922.) administratorem danych jestSzkoła Podstawowa Nr 3 w Sycowie z klasami
gimnazjalnymi( 56-500 Syców, ul. Kościelna 3) . Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz
ich poprawiania.Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych we wniosku do potrzeb rekrutacji.

………………………………………………………
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

……………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………..…………….
i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

