WNIOSEK O PRZYJĘCIE /ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
INFORMACJA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA ( należy zaznaczyć właściwe)
 Dziecko mieszka w obwodzie szkoły
 Dziecko mieszka poza obwodem szkoły
DANE DZIECKA / DANE OSOBOWE
Nazwisko

Imię pierwsze

Imię drugie

PESEL

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

ADRES ZAMIESZKANIA ( jeśli jest inny niż zameldowania)
Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA / OPIEKUN PRAWNY ( niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Nr telefonu

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY ( niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Nr telefonu

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

INFORMACJE DODATKOWE ( informacja podawana dobrowolnie)
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo
– wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym.

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
KRYTERIA REKRUTACYJNE (zaznaczyć właściwe)
o
o
o
o
o
o

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Łętowicach
Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole do której
ubiega się o przyjęcie
Praca zawodowa obojga rodziców
Praca zawodowa jednego rodzica
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy rodzica

NAZWA I ADRES SZKOŁY, W OBWODZIE KTÓREJ MIESZKA DZIECKO

CZY SKŁADALI PAŃSTWO WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INNYCH SZKÓŁ
o Nie
o Tak, jeśli tak proszę wypełnić rubrykę poniżej
PREFEROWANE SZKOŁY W KOLEJNOŚCI:
1.
2.

3.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu/ wniosku są prawdziwe.
Jestem świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niezwłocznie
powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu/ wniosku. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu /wniosku dla celów związanych z procesem
rekrutacyjnym oraz realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity :Dz. U. z 2016, poz. 922.)
Data
Imiona i nazwiska
Podpisy

ADNOTACJE SZKOŁY
Data przyjęcia zgłoszenia/ wniosku

Podpis przyjmującego zgłoszenie/ wniosek

CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA DO SZKOŁY
Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

POTWIERDZAM WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO
Data

Imię i nazwisko

Podpisy

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez szkołę na etapie postępowania rekrutacyjnego jest
art.23 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz.922). Zakres
danych określony jest w przepisach oświatowych. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka
do szkoły (oddziału przedszkolnego). Rodzic ma także prawo do wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania
lub zmieniania. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
z 2016r., poz.922 ) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Łętowicach, Łętowice 371, 33-121 Bogumiłowice.
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

