WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
do klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
(dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Józefowa, którzy ukończyli klasę szóstą w innej szkole podstawowej
niż SP1 lub SP2 w Józefowie)

DANE KANDYDATA:
Imiona i nazwisko……………………………………………………………………...……..
Data i miejsce urodzenia ………….............................................................................................
Numer ewidencyjny PESEL (w przypadku braku PESEL, seria i nr paszportu lub inny dokument
potwierdzający tożsamość) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adres zamieszkania ....................................................................................................................
kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania

DANE RODZICÓW:
MATKA

OJCIEC

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej

DODATKOWE INFORMACJE:
Szkoła podstawowa, do której uczęszczał uczeń.........……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Posiadane opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
………………………………………………………………………………………………………….

Ważne przez cały okres kształcenia *

TAK

Wyrażam wolę uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach religii.
Wyrażam wolę uczestniczenia mojego dziecka w lekcjach etyki.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez szkołę w celach promocyjnych.
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w imprezach i uroczystościach szkolnych
Wyrażam zgodę na publikację prac mojego dziecka(fotografii, filmów. obrazów) powstałych w wyniku
realizacji zadań w procesie dydaktycznym.
Wyrażam zgodę na czynności szkolnej opieki medycznej i higienicznej wobec mojego dziecka

* z możliwością pisemnego odwołania przez rodzica
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NIE

INNE INFORMACJE O DZIECKU:
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ważne przez cały okres kształcenia
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie
powyższych danych w celach związanych z rekrutacją, wypełnianiem dokumentacji szkolnej (świadectwa,
arkusze ocen, księgi ewidencyjne i inne) oraz innych celach statutowych szkoły. Zastrzegam sobie wgląd i prawo
poprawiania tychże danych. Wszystkie dane podałem /am dobrowolnie.
........................................................................
miejscowość, data

................................................................
podpis rodzica

2. Informujemy, że dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 3 w
Józefowie w celu dokumentowania przebiegu nauki i realizacji obowiązku szkolnego. Szkoła będzie udostępniać
dane osobowe gromadzone w zbiorach danych innym placówkom oświatowym w związku z realizacją celów
oświatowych.
Mają Państwo prawo do wglądu do danych, ich poprawiania i aktualizowania. Obowiązek udzielania danych
wynika z treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 Poz. 1368 w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

........................................................................
miejscowość, data

................................................................
podpis rodzica
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