
Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 

na rok szkolny 2018/2019 1

Wypełnione  zgłoszenie  należy złożyć w terminie do 30.03.2018r w sekretariacie szkoły

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:

Imię/ imiona i nazwisko kandydata

Data urodzenia

Numer PESEL kandydata 
(w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsa-
mość)

Adres zamieszkania 2

2. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH  DZIECKA):

Matka
(opiekun prawny)

Ojciec
(opiekun prawny)

Imię/ imiona i nazwisko 

Adres zamieszkania 2

Adres poczty elektronicznej 
(o ile je posiadają)

Numer telefonu kontaktowego
(o ile je posiadają)

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym3. 

Informacja o  administratorze danych osobowych
1. Dane  osobowe  zawarte  w niniejszym  zgłoszeniu  będą  wykorzystywane  wyłącznie  dla  potrzeb

związanych  z przyjmowaniem  do  szkoły,  prowadzonym  na  podstawie  ustawy  z dnia  14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę . Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

1  Zgodnie z art. 130 ust.5 ustawy  z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( dz. U. z 2017 r. .poz. 59,poz.949, poz. 2203 ) do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, w której ustalono obwód dzieci i  młodzież  zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

2  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3  Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu  sądowym  lub  w innym   postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje   nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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2. Administratorem  danych  osobowych  zawartych  w zgłoszeniu  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  J.
Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97 – 410 Kleszczów, do której zgłoszenie zostało złożone.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

                                           ..........................................................
                                                                                                                                                                                           (czytelny podpis rodzica – 
                                                                                                                                                                                                 opiekuna kandydata) 

.................................................
                    (miejscowość, data)
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