WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY …………
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T.KOŚCIUSZKI W CZERNICHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

drugie imię

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
kod pocztowy

nr domu
miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
DANE OSOBOWE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
miejscowość
gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
miejscowość
gmina
powiat
telefon komórkowy
adres e-mail
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
nazwa firmy
adres firmy

nr mieszkania

INFORMACJE O DZIECKU
Placówka, w której dziecko realizowało obowiązek szkolny:
Numer i adres szkoły rejonowej:
Dodatkowe informacje:
- o stanie zdrowia dziecka:
- obowiązek szkolny w naszej szkole spełnia rodzeństwo dziecka? : TAK/NIE
- w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka? TAK lub NIE (np. babcia, dziadek)
Pouczenia:
1.
2.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do szkoły
oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………….

…………………………………………………………

podpis matki

podpis ojca

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
Oświadczam, że moje dziecko:
.................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

urodzone ........................................ w ........................................., Pesel ................................................
data urodzenia dziecka

miejsce urodzenia

zamieszkuje* pod wskazanym niżej adresem:
ulica ................................................................................. nr domu ........................... nr lokalu ….........
miejscowość ............................................................... kod pocztowy .....................................................
Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ..................................................,
wydanym przez .......................................................................................................................................
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam że powyższe
dane są zgodne z prawdą.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego
załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 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."

......................................................................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa
stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26,
27, 28 Kodeksu Cywilnego).

