Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2018
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 23 lutego 2018 r.

……………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodziców kandydata
…………………………………………………………….
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi
ul. Szkolna 8, 43-365 Wilkowice
Nazwa i adres szkoły, do której składane jest zgłoszenie

ZGŁOSZENIE
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
(dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców1

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata
Ojca
Matki

Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata.

Telefon do kontaktu
Ojca

Adres poczty elektronicznej

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania (oświadczenie stanowi załącznik do
zgłoszenia – strona nr 3).
Wypełnione zgłoszenie wraz z oświadczeniem należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, ul. Szkolna 8, 43-365 Wilkowice.

w terminie od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

1

Zgodnie z Art. 151 ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm. ).
1

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb przyjęcia do szkoły
podstawowej, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm. ).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej.
Oświadczenia wnioskodawców
1. Oświadczamy, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2
2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do
zgłoszenia dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
922).
3. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………

………………………………………

Data

Czytelny podpis matki /opiekuna prawnego

………………………………
Data

………………………………………
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2

2

Załącznik
do zgłoszenia do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania¹

Ja………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że
zamieszkuję wraz z dzieckiem………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

w…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, numer domu)

…………….……………............
data

…………………….......................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1 /właściwe wypełnić/
2/ Zgodnie z art. 151 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn.zm.) oświadczenia
wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

3

