
Uwaga: wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 22.03.2019r.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

 na rok szkolny 2019/2020

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana 
Tuwima w Czarnoborsku.

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym.

1. Dane dziecka:

Imię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce  urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej



3.  Dodatkowe  dołączone  do  zgłoszenia  informacje  o  dziecku  (art.  stan  zdrowia,

orzeczenie  lub  opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba  szczególnej

opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

tak                                nie

Oświadczenie wnioskodawcy

Niniejszym  oświadczam,  że  podane  przeze  mnie  dane  zawarte  we  wniosku  oraz
oświadczeniach – dokumentach dołączonych do wniosku rekrutacyjnego są prawdziwe.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula Informacyjna dla Rodziców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) Administratorem  danych  osobowych  Państwa  dziecka  jest  Publiczna  Szkoła
Podstawowa  im.  Juliana  Tuwima  w  Czarnoborsku,  Czarnoborski  10,  56  –  210  Wąsosz
Dane przedstawiciela: Dyrektor Małgorzata Denys.

Inspektorem ochrony danych dla Szkoły jest:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz, Inspektor Danych Osobowych p. Iwona    
Dominiak ul. Zacisze 10D,56-210 Wąsosz
Tel. 65 5437851
e-mail: inspektorgminywasosz@wp.pl

            
b) Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu edukacyjnym.
c) Dane  dziecka  będą  przechowywane  przez  okres  –  do  czasu  zakończenia  nauki
(+ obowiązujący okres według przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym              i
archiwach).
d) Posiadacie  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  danych,  wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                     z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) Macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Was  dotyczących  narusza  przepisy
RODO.

f) Podanie danych osobowych jest warunkiem edukacji. Jesteście Państwo zobowiązani
do ich podania.

Czarnoborsko, dnia .........................                                      

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


