Wypełnia osoba przyjmująca wniosek

Zał. Nr 4 do Procedury przyjmowania uczniów
do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

NR

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy ……………… Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy na rok szkolny 2017/2018
(dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
I. Dane osobowe dziecka:
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia
D

D

W przypadku braku nr PESEL, seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

II. Adres zamieszkania dziecka
Ulica

M M

nr domu

nr domu

R

R

nr lokalu
Gmina

III. Dane osobowe matki/opiekunki prawnej:
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Ulica

R

Miejsce urodzenia:

Miejscowość

Kod

R

Telefon

nr lokalu

e-mail

Miejscowość

Kod

IV. Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego:
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania:
Ulica

Telefon

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

e-mail

Kod

V. ISTOTNE DANE O DZIECKU (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)







TAK  NIE

stan zdrowia, zalecenia lekarskie, stosowana dieta

TAK  NIE

potrzeba szczególnej opieki, opinia/orzeczenie ppp

TAK  NIE

deklaracja woli uczestnictwa w nauce religii

TAK  NIE

pobyt w świetlicy szkolnej

TAK  NIE

deklaracja korzystania z płatnych obiadów

VI. Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych
1. Oświadczamy, że dziecko w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do klasy …………………………………
……………….….………………..………………………………………………………….……………………
(nazwa i adres szkoły)

2. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje
prawne).

3. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie ww. danych osobowych przez
PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy dla potrzeb rekrutacji.
4. Administratorem danych jest dyrektor PSP im Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.
5. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania.

……………………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej*

*niewłaściwe skreślić

……………………………………………………….
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego*

