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Zał.1

imię, nazwisko Rodzica

........................................................
adres zamieszkania

........................................................
miejscowość

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31
ul. Chylońska 227
81 – 007 Gdynia
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO REJONOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1
1. Dane ucznia:
Imiona (wg aktu ur.) i nazwisko..………………………...…………………………………………………………
Numer PESEL…………………………….Data i miejsce urodzenia ………………………………………...........
Adres zamieszkania ………………………………….………………………………………...……………………
Adres zameldowania stałego………………………………………………………….…………...………………...
Szkoła rejonowa wg adresu zameldowania (nr i miejscowość).….……………………...…………….…………………
Szkoła/przedszkole, do której uczęszcza/uczęszczał………………...………………..…………………………….
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP nr 31 w Gdyni (TAK/NIE) ……………………………………………..
2. Dane Rodziców 2
Imię, nazwisko matki…..…………………………………………………..………………………………………...
Nr tel. ………..………….……………………………….Adres e-mail ……………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………….……….
Imię i nazwisko ojca ………………..…………………………………………..........................................................
Nr tel. …………………….…………………………….. Adres e-mail …………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………….………………………………………..…………...
3. Informacja o załącznikach:
1) 1 zdjęcie legitymacyjne
2) Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia
3) Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka i rodzica w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 31, do której o przyjęcie dziecko ubiega się
4) Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki
5) Inne:








Oświadczenie:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszy zgłoszeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym z godnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz 926, z późn.zm.).
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców/
opiekunów prawnych, przez Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 227, w związku z realizacją zadań statutowych,
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.
4. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że: Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły –
Aleksander Kuźmin; dane będą przetwarzane zgodnie z wyżej określonym celem; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania; dane te podaję dobrowolnie.

…………………………………
(czytelny podpis Rodzica kandydata)

………………………………
(czytelny podpis Rodzica kandydata)

Gdynia ………………………..
1

Zgodnie z art.133 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w
tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
2
Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, „rodzice”-należy przez to rozumieć także opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.

