
Proszę o przyjęcie dziecka do gimnazjum 
obwodowego (podać numer i adres)

Numer i adres gimnazjum

Dane dziecka 
Dane osobowe dziecka 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia

— —

Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)

Adres zamieszkania dziecka *

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

Województwo Powiat Gmina

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Dane matki/opiekuna prawnego dziecka 

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane ojca/opiekuna prawnego dziecka 

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

* Zgodnie z art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny(Dz. U. 2014 poz. 121 - tekst jedn. z późn. zm.) miejscem zamieszkania 
dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 
rodzicleska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej oraz jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom 
mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie 
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do gimnazjum, w tym w systemach informatycznych. Nadto w 
przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych gimnazjum oraz organowi założycielskiemu i 
organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te 
podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity z późn. 
zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściweego 
gimnazjum. 

Data przyjęcia zgłoszenia
(wypełnia placówka)

Czytelne podpisy rodzica/ów 
(opiekuna/ów prawnych)


