KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE
NA ROK 2018 / 2019
Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
PESEL
DANE MATKI
Nazwisko
Imię
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
(jeżeli posiada)
DANE OJCA
Nazwisko
Imię
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
(jeżeli posiada)
ADRES ZAMIESZKANIA
Dziecko
miejscowość
ulica
Nr domu/nr mieszkania
Kod pocztowy i poczta

Matka

Ojciec

(opiekun prawny)

(opiekun prawny)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………….

……………………………………………

/podpis matki/prawnego opiekuna

/podpis ojca/prawnego opiekuna/

DECYZJA DYREKTORA
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

…………………………………..
(data i podpis Dyrektora Szkoły)

DANE DODATKOWE O DZIECKU/KANDYDACIE

DANE DODATKOWE
Drugie imię
Miejsce urodzenia

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

□ TAK
□ NIE

Dożywianie: czy dziecko będzie korzystało z

□ TAK
□ NIE

obiadów w stołówce.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na
lekcje religii/etyki
(dołączyć oświadczenie do wniosku)

□ TAK
□ NIE

Informacje dotyczące danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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. Ponadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam
zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę oraz organ założycielski i organy do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w
zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.), przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie ul. Parkowa 2 dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania,
 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

.................................................
/podpis matki/prawnego opiekuna /

....................................................
/podpis ojca/prawnego opiekuna/

