………………………………………………….
Data złożenia zgłoszenia
(wypełnia szkoła)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Bema w Suszu
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
W przypadku braku numeru PESEL -seria i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

IMIĘ
NAZWISKO
Data urodzenia

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
(niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym

art. 127 ust. 4 i 14 ustawy Prawo oświatowe
oraz §1 ust. 1 i § 2 ust. 1, pkt. 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. poz. 1578,z późn. zm.)

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ
IMIĘ

TAK

NIE

(niepotrzebne skreślić)

NAZWISKO

DANE KONTAKTOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ (niepotrzebne skreślić)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ

(niepotrzebne skreślić)

NAZWISKO

DANE KONTAKTOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon kontaktowy

(niepotrzebne skreślić)

Adres e-mail

…...............................................................................................................
(data i podpisy rodziców)

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Suszu, 14-240 Susz ul. Piastowska 5
Inspektor ochrony danych: e-mail : inspektorochronydanychspsusz@onet.pl
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły
Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

(Dz. U. z

Zebrane dane będą przechowywane do: czasu zakończenia rekrutacji
Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ,
ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

…...............................................................
Imię i nazwisko kandydata

…........................................................
Data i podpis rodzica

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA1

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata:
.......................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata:
.......................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania kandydata:
.......................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2018 r. poz. 996z późn. zm.)

.............................................................
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej
(czytelny podpis)

1

.....................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego
(czytelny podpis)

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2018r. poz.996,z późn. zm.)
do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

