Podanie
o przyjęcie ucznia do klasy I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
Włodawa, dnia………………………….…………………
………………………………..……..
(imię i nazwisko Rodzica)
.....................................................
.....................................................
(adres)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Gen. Franciszka Kleeberga
we Włodawie

Oświadczam, że córka/syn: ………………………………………………………………………………………………………………….…….……………….
urodzona/y w dniu …………….………………..…..…………….. w …………………..…….…….………… woj. …….….............………….………..
zamieszkuje w ………………………..……….……………….. przy ulicy ………………………….…………..……………………………………………..
Dla dziecka jest to: (właściwe podkreślić)




meldunek stały;
meldunek tymczasowy;
miejsce zamieszkania.

Szkołą rejonową według miejsca stałego zameldowania jest Szkoła Podstawowa nr…………
w …………………….……………..……….., przy ulicy ……………………………..………………………………………………………….……………………
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy …………….………. Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
od dnia ……………………………………….……………w roku szkolnym ……………………….……/………….....
Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za przyprowadzanie dziecka do szkoły i ze szkoły i będę
pokrywać koszty z tym związane.
Uzasadnienie prośby o przyjęcie dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………
(czytelny podpis matki lub
prawnego opiekuna)

……………………………………
(czytelny podpis ojca lub
prawnego opiekuna)

W czasie złożenia podania w szkole Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz dokumentu
zawierającego numer PESEL dziecka.

DANE DO KSIĘGI UCZNIÓW:
1. Nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………….………………………
2. Imiona dziecka …………….....…………………………………………………………………….………………………………………….
3. Urodzona/y dnia………………………….………. w ……………………..…………………woj. …………………………….……….
4. PESEL dziecka…………………………………………………………………………………
5. Adresy dziecka (uzupełniamy właściwe)
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica

Nr domu
/mieszkania

Meldunek stały
Meldunek czasowy
Czasowe miejsce
zamieszkania
6. Prawni opiekunowie
Stopień pokrewieństwa

Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

imię
nazwisko
zawód (wpis dowolny)
adres zamieszkania
tel. domowy
tel. komórkowy
tel. do pracy
e-mail

7. Dziecko posiada specjalistyczne opinie, orzeczenia (jakie?)
…………………………………………………………………………...……………………………………………………….……… (prosimy o dostarczenie)
*W razie ograniczenia opieki rodziców, wyrok sądu do wglądu

1. Zgadzam się/nie zgadzam się* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii (jakiej?)........................................
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestniczenie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkoła
w całym cyklu edukacyjnym.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka na rzecz działań statutowych –
dokumentacja szkoły.
4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka opieką medyczną na terenie szkoły oraz kontrolę
czystości przeprowadzoną przez pielęgniarkę szkolną.
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka opieką pedagogiczno-psychologiczną w szkole.
6. Jako drugi język obcy wybieram: język niemiecki/ język rosyjski lub ............................ (*) - dotyczy klas VII-VIII.
7. Oświadczam, że wszystkie dane zawarcie w podaniu i załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym1.
8.Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych
okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom - wychowawcom,
którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie
wyrażam zgodę.

* zaznaczyć właściwą informację
……………………..…………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016
r.
informuję,
że
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga z siedzibą przy ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22-200
Włodawa reprezentowana przez Pana Janusza Korneluka Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. gen. F. Kleeberga
we Włodawie. Funkcję Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen Franciszka Kleeberga
we Włodawie pełni Pan Jerzy Kurec. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 825-722-451 lub
pisemnie na adres skrzynki elektronicznej kurec.sp3wlodawa@gmail.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie.
W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na
podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub inna placówka oświatowa do
której uczeń zechce się przenieść.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
1

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2) usunięcia danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania;
4) prawo wniesienia sprzeciwu;
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym realizacji obowiązku szkolnego.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przyjęcia dziecka do szkoły.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie 1, 2, i 3
w niniejszym „Podaniu o przyjęciu ucznia do klasy I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3” dla potrzeb związanych z rekrutacją
do szkoły oraz realizacją obowiązku szkolnego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga
we Włodawie, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa.

……………………..…………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana o możliwości wycofania zgodny na przetwarzanie wyżej
wymienionych danych w formie pisemnej w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga
we Włodawie, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa lub na adres poczty elektronicznej:
kurec.sp3wlodawa@gmail.com

……………………..…………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Włodawa, dnia ………………………………………………..……..

Stwierdzam zgodność danych dziecka zawartych w podaniu na podstawie:
aktu urodzenia/dowodu dziecka/paszportu/…………………………….

……………………..…………………………
(podpis pracownika szkoły)

Zapisy do gabinetu pielęgniarki szkolnej
(wypełnić obowiązkowo przy zapisie dziecka do szkoły)

nazwisko i imiona (dziecka)

…………………………………………………………..................................

data urodzenia

……………………………………………………………………………………………

miejsce ur. (województwo)

…………………………………………………………...................................

imiona rodziców

…………………………………………………………....................................

adres zamieszkania

…………………………………………………………....................................

telefon domowy

…………………………………………………………...................................

telefon do pracy

…………………………………………………………...................................

pesel dziecka

…………………………………………………………...................................

nazwisko lekarza rodzinnego

…………………………………………………………...................................

