Rzeplino, dnia………………………………………..

WNIOSEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH
W RZEPLINIE

- dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko dziecka
Imiona dziecka
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada:
Tak *
Nie *
Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
Dodatkowe informacje o dziecku – stan zdrowia, choroby przewlekłe, alergie i inne ważne
dla szkoły:

*przy właściwej odpowiedzi należy postawić znak X
W przypadku posiadania opinii lub orzeczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

3. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Numer telefonu

4. SZKOŁA OBWODOWA DO KTÓREJ NALEŻY DZIECKO
Nazwa szkoły i miejscowość

5. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

L.P

Rodzaj załącznika

1.
2.
3.
4.

6. DZIECKO ODBYŁO ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE:
TAK*
*przy właściwej odpowiedzi należy postawić znak X

NIE*

Opiekun prawny

Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku i oświadczeniu
rekrutacyjnym.
Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych
oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym .1

…………………………………………………………………………………………………
Data
podpis rodzica/opiekuna

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA
Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:…………………………………………………..

1

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)
Informujemy że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Pan Grzegorz Sikora,
e-mail: iod@pionier-szkolenia.pl
Dane w zakresie zawart ym w niniejszej karcie zgłoszenia będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dziecka do Szkoły Podstawowej
im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie i są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe stan prawny na dzień 27.02.2019,
Dz.U.2018.0.996.
Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z U stawy Prawo Oświatowe,
Ustawy system informacji oświatowej, Ustawy o samorządzie gminnym, dane
mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła
oraz innych podmiotów wynikających z osobnych przepisów prawa.
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych kandydata, żądanie ich sprostowania lub usunięcia .
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO .
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy nie zgadzają się
z polit yką ochrony danych szkoły.
Podanie danych zawart ych w niniejszej karcie i dołączonych dokumentów wynika
z przepisów Prawa Oświatowego, nie podanie danych przez rodzica spowoduje
brak możliwości przyjęcia dziecka do szkoły.
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo
oświatowe.

................. .............
Data

……………………………………..
Czyt elny podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/prawnym opiekunem
Oświadczam, że moje dziecko:

.................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
urodzone ........................................ w .........................................,
data urodzenia dziecka
miejsce urodzenia
Pesel………………………………………………..
zamieszkuje* pod wskazanym poniżej adresem:
ulica ............................................................................. nr domu ................. nr lokalu.................
miejscowość ..................................................................................... kod pocztowy
………………...............

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym o numerze .......................................
wydanym przez ...........................................................................................................................
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych oświadczam,
że powyższe dane są zgodne z prawdą.

.........................................................................................
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom
mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko
stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd
opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można
mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego).

