………………………………….
pieczęć przedszkola/szkoły

……………………………….
data złożenia wniosku
(wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W TYLMANOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(Wypełnid drukowanymi literami)

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamośd

Imię (imiona)
Nazwisko

Data i miejsce
urodzenia

Adres miejsca zamieszkania kandydata
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

(niepotrzebne skreślid)

Imię

informacji
Nazwisko

Drugie imię

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nie udzielił

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon stacjonarny i komórkowy
Adres poczty elektronicznej

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

Nie udzielił informacji

(niepotrzebne skreślid)

Imię

Nazwisko

Drugie imię

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon stacjonarny i komórkowy
Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
zpostępowaniem rekrutacyjnym,prowadzonym na podstawieustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 201 r. poz.
2156 ze zm.).

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z art.
233. § 1.Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym napodstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
związanych zpostępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiemoraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Data i podpis matki/opiekunki prawnej

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

