ZGŁOSZENIE
KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR IM. LUDWIKA NABIELAKA
W STOBIERNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DANE KANDYDATA
Pierwsze i drugie imię, nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
lub Seria i numer paszportu lub
innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
(w przypadku braku numeru
PESEL):

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu:

Informacje o stanie zdrowia
1
kandydata :

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
prawnego:
Imię i nazwisko matki/opiekuna
prawnego:
Adres poczty elektronicznej
matki/opiekuna prawnego:
Adres poczty elektronicznej
ojca/opiekuna prawnego:
Numer telefonu matki/opiekuna
prawnego:
Numer telefonu ojca/opiekuna
prawnego:

(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

1

(data)

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59): W celu zapewnienia dziecku
podczas pobytu w (…) publicznej szkole (…) odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic
dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
I.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i umieszczanie wizerunku oraz imienia i nazwiska kandydata z pobytu
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej, uroczystości szkolnych, konkursów i imprez
szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz w innych materiałach w celu promocji Szkoły Podstawowej
zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

II.

(data)

Oświadczamy, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdzie. Jesteśmy świadomi
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

III.

(data)

Oświadczamy, że naszym (rodziców/opiekunów prawnych i dziecka) miejscem zamieszkania jest:
Miejscowość:
Ulica i numer:
Gmina:
Uwaga: W przypadku różnych adresów zamieszkiwania obojga rodziców/opiekunów prawnych wymagane jest
złożenie oświadczeń przez każdego z nich z osobna.

(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

IV.
1.
2.

3.
4.

(data)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych jest Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej, Stobierna 954, 36-002 Jasionka
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej oraz realizacji
przez kandydata obowiązku szkolnego. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza:

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi, 36-001 Nowa Wieś 387 w celu
umożliwienia korzystania przez kandydata z jednego w tygodniu darmowego wejścia na basen.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby procesu rekrutacyjnego
oraz ze względu na postanowienia art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59).

