Wniosek o przyjęcie kandydata
do klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 18
OD 1 WRZEŚNIA 2018
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy
prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018 r. poz. 20).

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:

Nazwisko:

..............................................................................................................

.............................................................................................................

PESEL
Miejsce urodzenia

Data urodzenia

...................................................................

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Nr budynku:

Nr lokalu:

......................................................................... ..........................................................................................

Kod pocztowy: ......................................... Poczta: .............................................
Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania)
Miejscowość:

Ulica:

......................................................................... ..........................................................................................

Kod pocztowy: ......................................... Poczta: .............................................

DANE RODZICÓW

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)
Matka/opiekunka prawna
Ojciec/opiekun prawny
Stopień pokrewieństwa
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne.
Adresy zamieszkania rodziców
Miejscowość
Ulica
Nr budynku/ Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza: ................................................................................................................

Szkoła obwodowa: ....................................................................................................................................................
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Osiągnięcia/informacje o uczniu: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) administratorem danych jest placówka, do
dyrektora której kierowane jest niniejsze Zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres są wskazane na
pierwszej stronie niniejszego Zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści
danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na
terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami).

..........................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

..........................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

klasa*:
dwujęzyczna
biochemiczna
mechatroniczna
* - zaznaczyć prawidłowe

Lublin, dnia .......................................
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