WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY ……..
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W STRZELCACH
w roku szkolnym 2020/2021
1.

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE(wypełnić pola zgodnie z aktem urodzenia)
Prosimy kartę wypełnić drukowanymi literami.
DANE DZIECKA

Nazwisko

Imię/Imiona

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Adres zameldowania

stały/czasowy

x

(jeśli jest inny niż

zamieszkania)

PESEL

DANE MATKI/OPIEKUNKI *
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Adres zameldowania

stały/czasowy

x

(jeśli jest inny niż

zamieszkania)

Numer telefonu
Adres e-mail
DANE OJCA/OPIEKUNA *
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)
Numer telefonu
Adres e-mail

*niepotrzebne skreślić

-

2.

INFORMACJE DODATKOWE:

a)

Czy dziecko posiada lub będzie posiadało orzeczenie z Paradni Psychologiczno Pedagogicznej TAK / NIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)

(numer i do kiedy jest ważne)

Czy dziecko posiada orzeczenie z ZUS o niepełnosprawności TAK / NIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)

(numer i do kiedy jest ważne)

Miejsce realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego
……………………………………………………………………..…….…………………………….……………

d)

Informacja o stanie zdrowia dziecka, przewlekłych chorobach, reakcjach uczuleniowych, innych.
……………………………………………………………………..…….…………………………….……………
……………………………………………………………………..…….…………………………….……………

Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego podania do wiadomości szkoły zmian zaistniałych w wyżej
podanych informacjach, zapoznania się ze statutem szkoły i stosowania się do zawartych w nim
postanowień.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana osobowych jest Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach, tel:
74/8504420, mail: spstrzelce@poczta.onet.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email :
krzysztof.olejniczak@comars.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w
celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.

Pana/Pani/
ucznia
dane
osobowe
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5.

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

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
oświatowego j/w.

8.

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych
w formie profilowania.

przechowywane

będą

przez

okresy

zakreślone

..........................................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie wnioskodawcy
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz.U.2019.0.1950) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8” oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym

…………………………..

......................................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata

