Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr 7
im. Janusza Korczaka w Giżycku
na rok szkolny 2018/2019
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r. w sekretariacie
szkoły.
Data złożenia wniosku:

1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

…………………………………………..

DODATKOWE INFORMACJE
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź).

TAK

NIE

TAK

NIE

Nr orzeczenia
Poradnia, która wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)
Dziecko było objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Dodatkowe informacje o dziecku.

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana
dieta, zalecenia lekarskie)
tak 

nie 


OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia. Prawdziwość danych zamieszczonych w karcie potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

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

…………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami ).
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

...................., dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)


Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Data: ........................

.....................................................
(podpis sekretarza szkoły)

