............................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica (opiekuna) kandydata
............................................................................
............................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego
11 - 500 Giżycko
ul. Warszawska 39
Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej ogólnodostępnej/sportowej*
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku na rok szkolny 2017/2018
*- niepotrzebne skreślić
I.
Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)1
1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata, w przypadku braku
PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Imię/Imiona i nazwiska rodziców

Matki

(opiekunów) kandydata

Ojca

4.
Kod pocztowy
5.

Adres zamieszkania kandydata

Ulica, numer domu (i)
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Adres zamieszkania

6

rodziców (opiekunów)
Adres poczty
elektronicznej
i numery telefonów
rodziców (opiekunów)
kandydata
(o ile je posiadają)

6.

Miejscowość

Matki
(opiekunki)
Ojca
(opiekuna)

Ulica, numer domu (i)
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1

……………………………
Data

……………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata
1

II. W przypadku wyboru klasy ogólnodostępnej, proszę wybrać dodatkowe zajęcia w tej
klasie*:
1) zajęcia matematyczno- przyrodnicze

□

□

2) zajęcia językowe.
*- proszę zakreślić odpowiedni kwadrat
III. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszczam do szkoły podstawowej:

………………………………………………………………………………………………….
proszę wpisać nazwę i miejscowość szkoły
Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Podstawą prawną ochrony danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych
w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust.2 pkt. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zgodnie z którymi przetwarzanie jest
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania
uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art.
27 ust. 2 pkt. 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne,
jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 .
Administratorem danych jest dyrektor szkoły.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane
podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na
tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci
nieprzyjętych.
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń

.....................................
data

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata

*- niepotrzebne skreślić

2

