Załącznik 1
_____________________________
(data, przyjęcia zgłoszenia)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM W JASIENICY
w roku szkolnym 2016/2017 zamieszkałego w obwodzie szkoły
* klasa ogólnodostępna

- piłka nożna
- piłka siatkowa

klasa sportowa:

(* właściwe podkreślić)

1. Dane osobowe ucznia:(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię /imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres miejsca zamieszkania
Kod

Miejscowość

Numer domu

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia:
Dane matki / prawnego opiekuna
Imię i nazwisko

Dane ojca/ prawnego opiekuna
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Kod

Miejscowość

Adres e-mail

/

Numer domu

Telefon kontaktowy

Kod

Miejscowość

Adres e-mail

/

Numer domu

Telefon kontaktowy

3. Nazwa przystanku autobusowego, z którego uczeń będzie dojeżdżał do szkoły:
……………………………………………………………………………………………
Pouczenie
1.Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2156 z późn. zm.).
2.Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor gimnazjum do którego zgłoszenie zostało złożone.

Oświadczam, że:
- wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia
- niezwłocznie powiadomię dyrektora gimnazjum o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu
- zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu prywatnego
i służbowego oraz publikowanie zdjęć w formie elektronicznej przez Gimnazjum w Jasienicy w związku z realizacją celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzeniem dokumentacji w e-dzienniku w stosunku do mojej/naszej córki/syna

Data …………………………………..

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata

Uwaga! Do niniejszego zgłoszenia należy dołączyć do 28 czerwca 2016 r. :
o 1 fotografię /podając na jej odwrocie: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania/,
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej + zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
o kartę zdrowia

