………………………………………………………………….
(data wpływu, pieczęd placówki)
wypełnia osoba przyjmująca wniosek

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Czarnej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum1
w roku szkolnym 2015/2016
I Dane osobowe kandydata i rodziców 2 (tabelę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
1.

Imię/imiona kandydata

2.

Nazwisko kandydata

3.

Data i miejsce urodzenia
kandydata

4.

PESEL kandydata (w
przypadku braku PESEL, seria i
numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

5.

Adres zamieszkania
kandydata (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr
domu/mieszkania)

6.

7.

8.

Imiona i nazwiska rodziców
/opiekunów prawnych
kandydata

matki
ojca

Adres zamieszkania rodziców
/opiekunów prawnych
kandydata (podać jeżeli adres

matki

zamieszkania rodzica jest inny niż
dziecka)

ojca

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych

matki

tel.
email:
tel.
ojca
email:

1

Zgodnie z art.20 e ust.1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się
młodzież zamieszkałą w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
2

Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli, natomiast dane w punkcie 8 podaje się, jeśli takie
środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 8, nie jest obowiązkowe, ale
bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

1

II Deklaracje, zgody rodziców/opiekunów prawnych (wpisać x w odpowiednią kratkę).

tak

nie

1. Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii.3
2. Wyrażam zgodę na publikację prac plastycznych, zdjęć dziecka z
imprez i uroczystości organizowanych w Zespole Szkół w Czarnej w
kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły, profilach
internetowych zarządzanych przez szkołę oraz w mediach w celu
informacji i promocji szkoły.4

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej.
Oświadczenie
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora
szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 5
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………

……………………………………

czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

Czarna, dnia ……………………………………..

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1) szkoła organizuje naukę religii na wniosek rodzica.
3

4

Oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia dziecka w Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czarnej. Wizerunek dziecka nie
będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka i nie będzie naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5

2

