Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul 11 Listopada 21
Tel./ Fax 32 24 11 706, email: sp39@sp39.chorzow.pl

Zgłoszenie do klasy pierwszej (z rejonu) dziecka
do Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie
I. DANE KANDYDATA
1. Imię ( imiona ) nazwisko: _________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia: _________________________________________________________
3. Pesel:
4. Adres zameldowania:

___________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Adres zamieszkania (oświadczenie) :

_____________________________________________

6. Przedszkole / Oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszczało 2017/2018 :
____________________________________________________________________________________

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / Opiekun prawny

Ojciec / Opiekun prawny

1. Imię i nazwisko

2. Numer telefonu

3. Adres e-mail

4. Adres zameldowania

5. Adres zamieszkania

Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Chorzów, dnia ____-____ - 2018 r.

Czytelny podpis rodzica / Opiekuna prawnego ______________________________________

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach
do wniosku są dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie.
3. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt I.1,2,3,5 oraz II. 1,2,3 wniosku,
jest obowiązkowe.
4. Art. 155 ustawy – Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych w celu
zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy
opiekuńczo-wychowawczej.

Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
o przyjęciu / odmowie przyjęcia dziecka do szkoły
Na podstawie powyższego zgłoszenia informuję o przyjęciu / odmowie przyjęcia⃰ ⃰

dziecka

( imię i nazwisko ) __________________________________________________________
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

⃰ Dziecko nie było objęte edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2017/2018, brak opinii
poradni psychologiczno – pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego
przez dziecko 6 – letnie.

Chorzów, dnia ___________________

Pieczęć i podpis Dyrektora

