
Data przyjęcia zgłoszenia:                                                      Załącznik  3 

 

ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2018/2019 - ROCZNIK 2011 

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi 

literami). 

 

DANE KANDYDATA 

Imię  i nazwisko 
 

Data i miejsce  urodzenia 
 

Nr PESEL* 
           

* w przypadku braku nr PESEL 

- seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW  

 Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 

 

  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

  

Numer telefonu do kontaktu 
  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że:   

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu,  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji  do  szkoły  oraz  organizacją   pracy  

i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych  oraz  ich 

poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

.…………………                     …………………………..                  …………………… 

miejscowość ,data                                                podpis matki                                                  podpis ojca 



Data przyjęcia zgłoszenia:                                                                                Załącznik 2

   

ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2018/2019 - ROCZNIK 2012 

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi 

literami). 

 

DANE KANDYDATA 

Imię  i nazwisko 
 

Data i miejsce  urodzenia 
 

Nr PESEL* 
           

* w przypadku braku nr PESEL 

- seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW  

 Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 

 

  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

  

Numer telefonu do kontaktu 
  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że:   

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu,  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji  do  szkoły  oraz  organizacją  pracy  

i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych  oraz  ich 

poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

.…………………                     …………………………..                  …………………… 

miejscowość ,data                                                podpis matki                                                  podpis ojca 



Data przyjęcia zgłoszenia:                                                                                  Załącznik 4

  

                    

ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO KLASY .................. SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2018/2019 

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi 

literami). 

 

DANE KANDYDATA 

Imię  i nazwisko 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

Nr PESEL* 
           

* w przypadku braku nr PESEL 

- seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW  

 Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 

 

  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

  

Numer telefonu do kontaktu 
  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że:   

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu, do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły oraz organizacją pracy i 

funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych  oraz  ich 

poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

.…………………                     …………………………..                  …………………… 

miejscowość ,data                                            podpis matki                                              podpis  ojca 



Data przyjęcia zgłoszenia:                                                         Załącznik  nr  3 

 

ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO KLASY IV SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CHWASZCZYNIE NA ROK SZKOLNY  2018/2019 

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi 

literami). 

 

DANE KANDYDATA 

Imię  i nazwisko 
 

Data i miejsce  urodzenia 
 

Nr PESEL* 
           

* w przypadku braku nr PESEL 

- seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW  

 Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 

 

  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

  

Numer telefonu do kontaktu 
  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że:   

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,   zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu,  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji  do  szkoły  oraz  organizacją  pracy  

i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich i mojego dziecka danych  oraz  ich 

poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

.…………………                     …………………………..                  …………………… 

miejscowość ,data                                             podpis matki                                               podp is ojca 


