Krynica-Zdrój, ……………………………..
data

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju
Zgłoszenie dziecka
podlegającego obowiązkowi szkolnemu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
Niniejszym zgłaszamy syna/córkę……………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 (od 1 września 2020 r.).
Dane dziecka:
Imię/imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………….……………………………………….
Nr PESEL ………………………………………………………….………………………………….

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wypełnić
w przypadku, gdy kandydat nie posiada numeru PESEL) ……………..………………………
Adres zamieszkania kandydata ……………………………………….………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Dane matki/prawnego opiekuna kandydata:
Imię i nazwisko ………………………..………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów ……………………………………………….
…………………………………….
podpis

Dane ojca/prawnego opiekuna kandydata:
Imię i nazwisko ………………………..………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów ……………………………………………….
…………………………………….
podpis
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu wypełniania
obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję
dobrowolnie.

Krynica-Zdrój, ……………………………..
data
………………………………………………………….
Imię (imiona) i nazwisko matki (opiekuna 1)
………………………………………………………….
Numer i seria dokumentu tożsamości
………………………………………………………….
Imię (imiona) i nazwisko ojca (opiekuna 2)
………………………………………………………….
Numer i seria dokumentu tożsamości

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju

Oświadczenie
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że
wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły są prawdziwe.
W przypadku zmiany danych adresowych dziecka lub rodziców (prawych opiekunów)
zobowiązuję się do niezwłocznego sprostowania informacji zawartych w zgłoszeniu.

…………………………………….
data i podpis matki (opiekuna 1)

1

…………………………..………….
data i podpis ojca (opiekuna 2)

Zgodnie z Art. 20t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełnienia

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

