Malbork, dnia ………………….……..…

Zgłoszenie
kandydata na rok szkolny 2019/2020 do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku,
w obwodzie której kandydat mieszka
* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)
do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie (zgodnie z zarządzeniem nr 28/2019 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30
stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym
2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej w terminie do dnia 11 marca 2019 r.).
I. Dane kandydata
Imię

*

Nazwisko

*

PESEL

Drugie imię

*

Data urodzenia *

dzień

miesiąc

rok

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

II. Dane rodziców1 kandydata
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko *
Telefon2
Adres e-mail2

III. Załącznik - Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata3, zgodnie z art. 151 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.).

1 Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem - art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe
2 Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodzice kandydata podają, o ile je posiadają - podanie tych danych jest bardzo potrzebne dla
skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji.
3 Zgodnie z art. 151 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.) oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz wizerunku mojego
dziecka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 922) przez Szkołę Podstawową nr 1 im Jana III Sobieskiego w Malborku.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest wskazana przez Panią/Pana szkoła
podstawowa pod adresem jej siedziby.

3.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby szkoły podstawowej wymienionej w
zgłoszeniu.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej na podstawie
art. 133 ust.1 w związku z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze
zm.)

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu korzystania przez dziecko z edukacji szkolnej w danej
szkole podstawowej.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować brakiem możliwości edukacji w klasie I w tej szkole podstawowej
wymienionej we wniosku w roku szkolnym 2019/2020.

………………………..................

i/lub

podpis matki/opiekunki prawnej

9.

…………………………..…………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

Złożenie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości i akceptacją
Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, którego tekst znajduje się w bibliotece
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły: www.g1.malbork.pl

10. Oświadczenia woli rodzica (opiekuna prawnego) odnośnie uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe
(nieobowiązkowe) organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku:

Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach przedmiotu RELIGIA

TAK

NIE

Wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach przedmiotu ETYKA

TAK

NIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..................
podpis matki/opiekunki prawnej

i/lub

…………………………..…………..
podpis ojca/opiekuna prawnego
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Załącznik do Zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Malbork, dnia ………….………………………

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe
I. Miejsce zamieszkania kandydata
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu*

Adres zameldowania kandydata (proszę wpisać, jeżeli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania)
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu*

II. Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej4 kandydata
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu*

III. Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu*

IV. Oświadczenie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 5

………………………..................
podpis matki/opiekunki prawnej

i/lub

…………………………..…………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

4 Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem - art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe
5 Zgodnie z art. 151 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.) oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
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