Załącznik A
Kluczbork,

dnia

…...................................

…...............................................
nazwiska i imiona rodziców/opiekunów
….................................................................
pobytu dziecka

adres

…..................................................................
zamieszkania rodziców/opiekunów

adres

…..................................................................
telefony kontaktowe rodziców/opiekunów
….................................................................
adres e-mail rodziców/opiekunów

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej

w …...........................................................

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam moje dziecko
…................................................................................................................................
imiona i nazwisko dziecka ur.
…......................................................... PESEL.....................................................
zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej …................................... do klasy
pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

.........................................................................
podpis rodziców/opiekunów
Pouczenie.
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor szkoły. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z
2017r., poz.59 z późn.zm).
Oświadczenie wnioskodawcy.
1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2016r., poz.922).

Kluczbork, dnia ….............................................

…..............................................................
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Załącznik B
….................................................

Kluczbork, dnia..................................

nazwiska i imiona rodziców/opiekunów
….................................................................
adres pobytu kandydata
…..................................................................
adres zamieszkania rodziców/opiekunów
…..................................................................
telefony kontaktowe rodziców/opiekunów
….................................................................
adres e-mail rodziców/opiekunów

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w …...............................................................

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o przyjęcie z dniem 1 września 2019r. do ….................................................
nazwa szkoły
do klasy pierwszej mojego dziecka …...................................................................................
imiona i nazwisko dziecka
ur. …......................................................... PESEL..................................................................
…..............................................
podpis rodziców/opiekunów

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej publicznej
szkoły, należy poniżej wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Szkoła I wyboru .................................................................................................................
szkoła II wyboru …..............................................................................................................
szkoła III wyboru ….............................................................................................................

….................................................
podpis rodziców/opiekunów
Pouczenie.
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor szkoły. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U.
z 2017r., poz.59 z późn.zm.) Oświadczenie wnioskodawcy.
1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U.
z2016r., poz.922)

