Wniosek (Załącznik nr 1) o przyjęcie ucznia do kl. I Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku
zamieszkałego w obwodzie szkoły
UCZEŃ

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

Nazwisko
Imiona

Ojciec
Adres zamieszkania

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Telefon kontaktowy

PESEL

Matka
Adres zamieszkania

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Telefon domowy

Adresy poczty
elektronicznej
rodziców
Opiekun prawny
Nazwisko i imię
Adres
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej

INFORMACJE DODATKOWE :
1. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej ? (jakiej?)
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki?/ jest uczulone na lek?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy dziecko ma jakieś dolegliwości zdrowotne lub alergie?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Czy dziecko było pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej? (Tak/Nie)*
5. Wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia do dziecka w razie potrzeby (Tak/Nie)*
6. Pouczenie:
a. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będę wykorzystywane dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.
poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60).
b.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Świętego Mikołaja w Bytomsku.

Oświadczenie wnioskodawcy:
a. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z przyjęciem
kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000)
Podpis rodziców (opiekunów prawnych)
…………………………………………………………..

