Wniosek o przyjęcie dziecka z rejonu do Szkoły Podstawowej nr 19
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30
na rok szkolny 2018/2019
klasa…………/profil…………………….

Data złożenia wniosku: ……………………..
1. Proszę o przyjęcie dziecka do szkoły:
Dane osobowe dziecka
1.
2.
3.

PESEL kandydata
Imiona kandydata
Nazwisko kandydata
Data ur.

4.

Miejsce ur.

Data i miejsce urodzenia

Kod pocztowy
Miejscowość
5.

Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu/
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

6.

Adres zameldowania

7.

Nr domu/
mieszkania
Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych
Imię/ imiona
Matki /opiekunki

8.

Nazwisko

9.

Adres, miejsce zamieszkania

10. Dane kontaktowe

Ulica

Ojca/ opiekuna

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania
Adres poczty
elektronicznej
Nr telefonu

3. Oświadczam, że:
1

1.

2.
3.

4.

5.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego
(Dz.U. z 1997r. nr 88 poz. 553 późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze
stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte
w zgłoszeniu dziecka będą nieprawdziwe, dziecko w dniu 1 września 2018r. może nie zostać przyjęte do klasy 1
Szkoły Podstawowej nr 19.
Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z d. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) administratorem danych jest ZSO-8, do którego kierowany jest
niniejszy wniosek, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie tego wniosku. Mam
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych w związku z art. 20s,20t,20z i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(Dz. U. z
2004 nr 526, poz. 2572, z późn. zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr
256, poz. 2572, późn. zm.) rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do ZSO-8 lub brakiem możliwości skorzystania
z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły)
TAK
NIE

Gliwice, dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

4. Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły

Data: .....................................

………………………………………
(podpis dyrektora szkoły)

2

