Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej wprowadzonego zarządzeniem Nr 22/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Psarach

Data przyjęcia zgłoszenia:
………………………………

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w ZSP Nr 3 w Psarach
na rok szkolny 2021/2022
1. Dane kandydata:
Imiona i nazwisko kandydata

Data i miejsce urodzenia

PESEL kandydata1
Adres miejsca zamieszkania

Adres zameldowania, jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych – o ile je posiada

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych – o ile je posiada

1

W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

3. Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o kandydacie2:
Rodzaj informacji o kandydacie

tak

nie

informacja o stanie zdrowia
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
potrzeba szczególnej opieki
stosowana dieta
zalecenia lekarskie

4. Proszę o objęcie mojego dziecka zajęciami z:*
 Religii rzymskokatolickiej
 Etyki
 Nie dotyczy
5. Oświadczenie wnioskodawcy:
1.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów
związanych z rekrutacją w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

Psary, dnia ................................

…..............................................................
(czytelny podpis matki/opiekunki lub ojca/opiekuna)

6. Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata z urzędu do szkoły obwodowej, przeprowadzonym na podstawie 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawa oświatowego (Dz.U.2020.0.910 t.j.) Administratorem
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach ul.
Szkolna 32 tel. 32 2672142
2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 zgłoszenia jest obowiązkowe.
3. Art. 155 ustawy Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia
dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczowychowawczej. Podanie danych w pkt. 3 zgłoszenia nie jest obowiązkowe
4. Zgodnie z art. 133 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawa oświatowego (Dz.U.2020.0.910
t.j.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2

Wpisać w odpowiedniej rubryce „tak” lub „nie”.
*Zaznaczyć właściwe

