Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Więcborka
Nr 0050.28.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

…………………………………………….……………
nazwa szkoły

Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny ……………
dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
DANE OSOBOWE DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
data urodzenia
*)
PESEL
*)

w przypadku braku numeru PESEL – podaje się serię oraz numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy

nazwisko
nr domu
miejscowość
adres e-mail
telefon stacjonarny

nr mieszkania

nazwisko
nr domu
miejscowość
adres e-mail
telefon stacjonarny

nr mieszkania

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole podstawowej

ŚWIETLICA
Informuję, że w związku z pracą obojga rodziców w pełnym wymiarze godzin, dziecko będzie korzystało ze świetlicy
szkolnej w godzinach od ………………………………. do…..………………………….
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………
data

………………………………..

podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. W związku ze zgłoszeniem dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
2. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest szkoła podstawowa przyjmująca zgłoszenie.
b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
c) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły;
d) podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia dziecka
do szkoły;
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych, do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli,
poprawiania i zabezpieczenia w trybie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
…………………………………
data

………………………………..

podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego

