Załącznik nr 1
Imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica)

………………………………………...……………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Tel. …………………………………….

ZGŁOSZENIE
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Rozdzielu
na rok szkolny 2017/18
I. Dane osobowe dziecka i rodziców.
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.
2.
3.
4.

Imię / imiona i nazwisko
dziecka
Data i miejsce urodzenia
dziecka
PESEL dziecka
Imię / imiona i nazwiska
rodziców dziecka

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodzica dziecka - matki

6.

Adres miejsca zamieszkania
rodzica dziecka – ojca, o ile
adres jest inny niż w wierszu 5

7.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
dziecka – o ile je posiadają

Matki
Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Numer domu
Matki
Ojca

Adres poczty
Numeru telefonu
Adres poczty
Numeru telefonu

Informacja:
Dane osobowe zawarte w pkt. 1 – 6 są obowiązkowe, zgodnie z art. 20u, ust 1 ustawy o systemie
oświaty. Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572 z późn. zm.) oraz przetwarzane w zakresie
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Jednocześnie informuję, że przysługuje
Pani/u/ prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy prostowania danych,
jeśli są nieaktualne i niekompletne.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).
2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie
internetowej promującej szkołę.
3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach
do wniosku dane sa zgodne z aktualnym stanem faktycznym (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego).

Rozdziele, dnia ……………………………….

………………………………………………………………
/czytelny podpis rodzica / opiekuna/

