Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna
Nr OR.0050.383.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

………………………………………………………………....
imię i nazwisko zgłaszających – rodziców kandydata

………………………………………………………………...
adres do korespondencji

Dyrektor Gimnazjum Nr 4 przekształconego
w Szkołę Podstawową Nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
os. Orła Białego 18

Zgłoszenie

dziecka

do

klasy

pierwszej

obwodowej

62 – 200 Gniezno

publicznej

szkoły

podstawowej

powstałej

z

przekształconego gimnazjum na rok szkolny ……………………………….

I.

Dane osobowe kandydata i jego rodziców
1. Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………………………………..
2. Data urodzenia kandydata ……………………………………………………………………………………………....
3. PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………………………………
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata ………………………………………………………………………………..
matki
………………………………………………………………………………..
ojca
5. Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata - o ile go posiadają ………………………………………...
matki
....…………..……..…………………..
ojca
6. Numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają ……………………………………………………...
matki
………………………………………………………
ojca

Do zgłoszenia dołącza się:
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Pouczenie:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia jest
dyrektor szkoły podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone.
2. Rodzice kandydata – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych i naszego dziecka danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)
w związku z realizacją obowiązku szkolnego naszego dziecka.

……..…………………………….
data

……………….……………………………………..
czytelny podpis rodziców kandydata

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

My niżej podpisani oświadczamy że miejscem zamieszkania naszego dziecka jest:
……………………………………………………………………………………………………………………….
kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscem zamieszkania rodziców jest:
…………………………………………………………………………………………………………...................
imię i nazwisko matki, miejsce zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………………...................
imię i nazwisko ojca, miejsce zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………….., dnia …………………………….
miejscowość
data

………………………………………………………………
podpis matki
……………………………………………………………..
podpis ojca

