Załącznik
do Zarządzenia Nr 59/2018
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 2 marca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO KLASY IV/VII* SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
(*właściwe podkreślić)

……………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

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

II. INFORMACJA NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA NAUKI
Nazwa i adres jednostki

Oddział z podaniem oznaczenia literowego

III. DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania kandydata
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia
2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych
z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2018/2019 i znam warunki utworzenia dodatkowych
oddziałów w szkole, do której kieruje wniosek oraz świadomość rezygnacji z miejsca w dotychczasowej
szkole w przypadku rozpatrzenia niniejszego wniosku.

………………………..................

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest jednostka, do dyrektora której
kierowany jest niniejszy wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych
oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych.

………………………..................

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

