DYRETKOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR2
W MARKACH

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach na rok szkolny 2018/2019
A. Dane osobowe dziecka *)
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię /Imiona
Nazwisko
PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość:

Dzień:

Data urodzenia

Miesiąc:

Rok:

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny I)
ojciec (opiekun prawny II)
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko
matka (op. I)

ojciec (op. II)

Miejscowość
Ulica
Nr
Nr
domu
mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

*) art. 20t u.o.s.o. : zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców
kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.

B. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia:

…………………………………………
Rodzica/opiekuna prawnego
C. Informacje dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2015 r. poz.2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w
wniosku w celu przyjęcia dziecka do klasy dwujęzycznej Zespołu Szkół nr2 w Markach w
bieżącym roku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu w treść danych oraz ich
poprawienia. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Zespół
Szkół nr2 w Markach.
D. Informacja o konieczności uzupełnienia dokumentów
Zostałam/em poinformowany o konieczności złożenia w szkole: kserokopii świadectwa
promocyjnego do kl. VII – między 22 - 26 czerwca; w przypadku zakwalifikowania
złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do kl. VII, w nieprzekraczającym terminie do 04 lipca 2018 roku do godz. 15.00.
…………………………………………
Rodzica/opiekuna prawnego

…………………….
miejscowość

……………………………………
data

