Data przyjęcia wniosku

Nr ewidencyjny

WNIOSEK o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego
w Wierzchosławicach w roku szkolnym………………
1. Dane osobowe dziecka:

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imię (imiona) i nazwisko
dziecka

DATA URODZENIA
i miejsce
dzień

PESEL

miesiąc

rok

miejsce

W przypadku braku numeru PESEL-seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA
/opiekunka prawna
Imię i nazwisko

Adres miejsca zamieszkania
Adres do korespondencji, jeśli
jest inny od adresu zamieszkania

Numer telefonu kontaktowego
Adres poczty elektronicznej

OJCIEC
/opiekun prawny

3. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej? TAK/NIE* niepotrzebne skreślić.
4. Wskazanie kolejności wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych :
1. …………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
5.

Dodatkowe informacje dołączone do wniosku o dziecku:

……………………………………………………………………………………………………….
6.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, że:

a)

wszystkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

b)

niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w tym wniosku,

c)

jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

d)

wyrażam

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym

wniosku

dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity :Dz. U. z 2016,
poz. 922 ).
Wierzchosławice, dnia ...................

………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez szkołę na etapie postępowania rekrutacyjnego
jest art.23 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2016r.,

poz.922 )
Zakres danych określony jest w przepisach oświatowych. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do
szkoły. Rodzic ma także prawo do wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania lub zmieniania.
Zgodnie

z

art.24

ust.1

ustawy

z

dnia

29

sierpnia

1997r.

o

ochronie

danych

osobowych

( Dz. U. z 2016r., poz.922 ) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu
Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713.
Dane osobowe przetwarzane

są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

8. Decyzja komisji rekrutacyjnej:
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………… zakwalifikowała/nie
zakwalifikowała
do

klasy

*kandydata

pierwszej

w

Szkole

……………………………………………………………………
Podstawowej

w Wierzchosławicach na rok szkolny 2017/2018.
Podpisy członków komisji:

im.100-lecia

Ruchu

Ludowego

