Załącznik nr 6
………………………………..………………

………………………………………...

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(miejscowość i data)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Zwierznie

ZGŁOSZENIE
dziecka siedmioletniego do klasy l Szkoły Podstawowej w Zwierznie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe atr.133 ust.1 ( Dz. U. z dn. 14 grudnia 2016 r.,
poz. 59)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, placówek
(Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
Zgłaszam moje dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zwierznie na rok
szkolny 2018/2019:

Kandydat do kl. I
Imię/imiona i nazwisko ………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………..
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL serie i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata
Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Aktualny numer telefonu……………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………..............

Oświadczenia i wnioski rodziców kandydata
1. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tekst jednolity z dnia
13.06.2016 r.) placówka oświatowa, do której kierowany jest niniejszy wniosek jest:
 administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
 przetwarzanie ww. danych osobowych będzie dokonywane w celu przeprowadzenia
rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego oraz rozpoczęcia nauki w tym oddziale,
 administrator danych nie będzie przekazywać ww. danych osobowych innym podmiotom,
chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa,
 mam prawo dostępu do treści ww. danych osobowych i prawo ich poprawiania,
 dane osobowe wskazane w niniejszym wniosku zostały podane przeze mnie dobrowolnie i są
niezbędne do realizacji obowiązków placówki oświatowej wynikających z ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 tekst jednolity z dnia
31.10.2016 r.).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 .
Dane podaję dobrowolnie.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka
do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
r..poz. 922), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to
zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na
podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne,
jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane
dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisem takimi jest: ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

3. Wnioskuje o zorganizowanie lekcji religii dla mojego dziecka …………………………………… ..
przez cały czas trwania kształcenia w Szkole podstawowej w Zwierznie (TAK/NIE*) ……………….
*właściwe należy wpisać

……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgody rodziców
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów pedagogicznych i badań logopedycznych mojego
dziecka (TAK/NIE*) ……………….
*właściwe należy wpisać

……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zobowiązania rodziców:
1. Zobowiązuję się do podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych
wyżej informacjach.
2. Zobowiązuję się posyłać do klasy I tylko zdrowe dziecko.
3. Zobowiązuje się do uczestniczenia w zebraniach rodziców.
4. Zobowiązuje się powiadomić dyrektora szkoły o rezygnacji z uczęszczania dziecka do
klasy I Szkoły Podstawowej w Zwierznie.

……………………………………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego zgłoszenia)

