Kampinos, ……………………………..
………………………………………….
Nazwisko i imię osoby zgłaszającej

………………………………………….
Adres zamieszkania

………………………………………….
Pani Anna Rybka
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos
ZGŁOSZENIE
Zgłaszam mojego/moją syna/córkę* do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017
1.…………………… 2. ………………..…… ………………………………….…………………..
imię

imię

nazwisko

………….………..……… w ……..……………..…...…… woj. …………………………….….…
data urodzenia

miejsce urodzenia

Nr PESEL
adres zamieszkania: …………………………….…...
ul./nr domu………………………..… kod pocztowy …………… poczta ………………………..…
zamieszkałego/zamieszkałej* w obwodzie szkolnym Szkoły
Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.

Podstawowej

z

Oddziałami

Przedszkole w którym dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2015/2016:
……………………………………………………………………………………………………….……
Nazwa przedszkola oraz dokładny adres

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1.

Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

matki
ojca

2.

Adres miejsca zamieszkania matki kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
1

3.

Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata

4.

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
matki kandydata

5.

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
ojca kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer
domu/mieszkania
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Pouczenie:
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………

……..……………………………

podpis matki

podpis ojca

…………………………………………..
data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

*/ niepotrzebne skreślić

DECYZJA DYREKTORA ZESPOŁU.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
zakwalifikował/ nie zakwalifikował

…………………………………………………………………

do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.
UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
podpis dyrektora

2

