Wniosek
o przyjęcie dziecka do klasy czwartej/siódmej* Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu
w r. szk. 2017/2018
I. Dane osobowe kandydata
1.

Imiona, nazwisko ucznia

2.

Data urodzenia

3.

Miejsce urodzenia/województwo

4.

Pesel

5.

Adres zamieszkania kandydata

6.

Adres stałego zameldowania kandydata
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

7.

Dane przedszkola do którego dziecko
uczęszczało (dokładny adres)

II. Dane dodatkowe
TAK
Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej ? NIE
(w jakich godzinach)
TAK (jakiej?)
Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni
specjalistycznej
NIE
Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia
III/1 Dane rodziców (opiekunów prawnych)
Dane matki/opiekunki prawnej
1.

Imię i nazwisko

2.

Miejsce zamieszkania

3.

Miejsce zameldowania
(jeśli inny niż adres zamieszkania)

4.

Telefon kontaktowy

5

Adres e-mail

III/2 Dane rodziców (opiekunów prawnych)
Dane ojca /opiekuna prawnego
1.

Imię i nazwisko

2.

Miejsce zamieszkania

3.

Miejsce zameldowania (jeśli inny niż
adres zamieszkania)

4.

Telefon kontaktowy

5.
Adres e-mail
* niepotrzebne skreślić

TAK
NIE

IV.1

Oświadczenia rodziców/opiekunów






Niniejszym przyjmuję /my do wiadomości i wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym zgłoszeniu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły.
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych ucznia/uczennicy przez szkołę oraz organ prowadzący i organy uprawnione do nadzoru nad
jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późniejszymi zm.)
Wyrażam zgodę na publikowanie w mediach zdjęć, na których jest widoczny wizerunek mojego dziecka/
podopiecznego.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam/y, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora szkoły podstawowej o
każdorazowej zmianie powyższych danych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielanie mojemu dziecku/ podopiecznemu świadczeń zdrowotnych w
zakresie profilaktycznej opieki w środowisku nauczania i wychowania.

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

………………………

……………………………….

IV.2


Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami) administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1
w Orzeszu ul. Karola Miarki 1a zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i jego rodziców/prawnych
opiekunów dla potrzeb niezbędnych w procesie edukacji. .



Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia czy sprostowania w
razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator danych
osobowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Orzeszu dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane,
przetwarzane i chronione zgodnie zobowiązującym prawem.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Potwierdzenie przyjęcia wniosku……………….……………

Termin złożenia wniosku 20-27.03.2017 r.

