Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie
na rok szkolny 2017/2018 o profilu:
a) Lekkoatletycznym
b) Żeglarsko- wioślarskim
Data złożenia wniosku:
Dane osobowe dziecka
Pesel
Imię/imiona
Nazwisko
Miejsce
urodzenia
Adres zameldowania dziecka
Ulica
Nr
domu/mieszkania
Adres zamieszkania dziecka
Nr
domu/mieszkania

Sposób dostarczenia wniosku:

Data urodzenia

Miejscowość
Kod pocztowy
Miejscowość
Kod pocztowy

Dodatkowe informacje o dziecku
Dziecko posiada
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego( pros
zę zakreślić
odpowiedź)
Nr orzeczenia
Poradnia, która
wydała
orzeczenie
Typ orzeczenia
Dodatkowe
informacje o
dziecku
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Nr domu/mieszkania
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Telefon domowy/komórkowy

Tak

Nie

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Ulica
Nr domu/mieszkania
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego
Telefon domowy/komórkowy

Drugie imię
Miejscowość
Kod pocztowy

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………….

………………………………….

Podpis matki/opiekunki prawnej

Podpis ojca/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły
jest art.23 ust.1 i art.27 ust.2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych ( tj.Dz.U. z 2002r. nr poz.926 z późniejszymi
zmianami), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2015r.poz.5156 ze zm.)
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 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.
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole na liście dzieci przyjętych i
liście dzieci nieprzyjętych.
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
………………………………………….
Podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego

Potwierdzenie przyjęcia wniosku
Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………….
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
Augustów ,dn………………………….

………………………………………
Pieczątka i podpis dyrektora

*zastrzegamy, iż ze względu na małą liczbę dzieci klasy o w/w profilu mogą nie zostać utworzone

