Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEDMOŚCIU
na rok szkolny 2018/ 2019

Dane dziecka
Imię/ imiona

Nazwisko
Data i miejsce
urodzenia

PESEL

Adres
zameldowania

Adres
zamieszkania
Dane rodziców/opiekunów*

Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Numer telefonu
Informacje dodatkowe
Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi

do 3 km

powyżej 3 km

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii

Tak

Nie

Tak ( w jakich godzinach?)

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

Nie

Numer telefonu do rodziców/ opiekunów w sytuacji
wymagającej szybkiego kontaktu w sprawie dziecka
Dziecko z orzeczeniem lub opinią PPP

Inny numer –
praca

Numer

TAK

NIE

Dodatkowe informacje o dziecku np. : choroba, wady
rozwojowe, alergie, diety
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133,poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie
moich danych osobowych i mojego dziecka w zakresie niezbędnym do
pracy szkoły i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka.

Tak

Nie

Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych
adresowych.

…………………….., dnia ………………

…………………………………………………………………
Czytelne podpisy rodziców / opiekunów

Dla rodziców i opiekunów
I N F O R M A C J A DODATKOWA
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (D.U. nr 97 r. art. 24,32, 35) informuję Pana(nią),
że administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej w Przedmościu zbiera i przetwarza dane
osobowe Pana(i) dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Panu(i) prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy
sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję,
że administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej w Przedmościu dołoży wszelkich starań, aby
dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
O Ś W I A D C Z E N I A RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Zapoznałem (łam) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
1. Oświadczamy, że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka/moich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Przedmościu a także moich
i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
……………………………………………………………..……..
podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka
2. Oświadczamy, że wyrażamy / nie wyrażamy zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach ( szkolnych,
autokarowych, pieszych, turystyczno-krajoznawczych, do kina , teatru ,muzeum, na basen, w zawodach
sportowych itp. jednodniowych organizowanych w Szkole Podstawowej w Przedmościu
…………………………………………………………………..
podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka
3. Wyrażamy / nie wyrażamy zgody na udział mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, kołach
zainteresowań, konkursach przedmiotowych, szkolnych, imprezach szkolnych, dyskotekach organizowanych
przez szkołę.
……………………………………………………………
podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka
4.. Oświadczamy , że wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka z imprez, uroczystości
szkolnych na gazetkach szkoły , stronie internetowej, prasie lokalnej promującej placówkę.
…………………............................................
podpisy czytelne rodziców/opiekunów dziecka
5.. Oświadczam, że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody na przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną
okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej mojego dziecka (w tym także sprawdzania w razie
konieczności głowy dziecka), na badania przesiewowe i profilaktyczne (przewidziane dla dzieci i młodzieży
szkolnej)
………………………………………………………………..
podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka
6. Oświadczamy, że wyrażamy /nie wyrażamy zgody na zmiany w planie lekcyjnym mojego dziecka
spowodowane skróceniem lekcji z powodów organizacyjnych.
………………………………………….
podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka

7. Oświadczamy ,że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody na podanie numeru telefonu stacjonarnego/
komórkowego w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu w sprawie dziecka i wpisanie go do dziennika
lekcyjnego..
………………………………………………….
/podpis czytelny rodziców/opiekunów dziecka/
1. Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za dojście do szkoły i powrót do domu mojego
dziecka, za odprowadzenie i odebranie dziecka z autobusu szkolnego.
………………………………………………………..
/ podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka/

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY - POZYTYWNA / NEGATYWNA*

* właściwe podkreślić

Załącznik nr 2
…………………………………………..
Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów
………………………………………….
Adres pobytu kandydata
………………………………………….
Adres zamieszkania rodziców /opiekunów
…………………………………………….
Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów
…………………………………………….
Adres e-mail rodziców/opiekunów

Przedmość,dn. ………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Przedmościu
WNIOSEK
(dotyczy uczniów/dzieci spoza rejonu)
Proszę o przyjęcie z dniem 1 września 2018 do Szkoły Podstawowej w Przedmościu do klasy I mojego
dziecka
........................................................................................................
( imiona i nazwisko dziecka)
ur…………………………………….. PESEL……………………………………..
......................................................
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)
Przedmość, dn. ...................................................
Pouczenie
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor szkoły. Dane
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 59 ),
Oświadczenie wnioskodawcy.
1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 , poz. 922)
..................................................................................
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Załącznik Nr 3

………………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………………….
……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekunów prawnych)
…………………………………….…………
………………………………….……………
(adres zamieszkania)
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

DZIECKA

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka: ……………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)
do Szkoły Podstawowej w Przedmościu
………………………………………………
(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

…………………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU / ODMOWIE PRZYJĘCIA DZIECKA*
Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
data: ……………………..

* Niepotrzebne skreślić.

