Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stróżewie
na rok szkolny 2019/2020 z obwodu szkoły
DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię (imiona)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia/ województwo
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL (w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
e-mail
DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
e-mail
SZKOŁA OBWODOWA
Szkoła Podstawowa , proszę podać jaka?
Szkoła Podstawowa w Stróżewie

jest szkołą pierwszego /drugiego /trzeciego wyboru –
właściwe proszę podkreślić

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).

…..................................................................................
Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZĄCE NAUKI RELIGII lub ETYKI
Wolą moją jest, aby moje dziecko w Szkole Podstawowej w Stróżewie uczęszczało na zajęcia z ………………………......
………………………………………………………
Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych

DEKLARUJĘ/ DEKLARUJEMY
*Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej

□ TAK □ NIE
WYRAŻAM/ WYRAŻAMY ZGODĘ NA

Wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły.

□ TAK □ NIE

OKREŚLENIE SYTUACJI PRAWNEJ DZIECKA
rodzina pełna

□ TAK □ NIE

rodzina niepełna

□ TAK □ NIE
Prawa rodzicielskie ma:
□ matka
□ ojciec

piecza zastępcza

□ TAK □ NIE

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej do pobrania na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJA
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) przyjmuję do wiadomości, iż:
1.Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżewie, Stróżewo 59, 64-800 Chodzież,
e-mail: szkola@zspstrozewo.pl
2.Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżewie jest Pan Sebastian Łabowski e-mail: inspektor@bezpiecznedane.eu
3.Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 i
realizacji działalności dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
4.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 996 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
5.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6.Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane
są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457)
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

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

…................................................................................

(data)

Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych

WYPEŁNIA SZKOŁA
OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
a) przyjmuje się dziecko do szkoły z dniem ........................................................................
b) nie przyjmuje się dziecka do szkoły z powodu ................................................................

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

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

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

(Podpisy członków Komisji)

DECYZJA DYREKTORA :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................
(Podpis dyrektora )

