Tryl, …………………………….
(data)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu
Tryl 98
86-170 Nowe
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY ____________________
(proszę uzupełnić wielkimi drukowanymi literami)
Imiona i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia dziecka:
Numer PESEL* dziecka:
Imiona i nazwiska rodziców** dziecka:
matki:
ojca:
Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka:
matki:
ojca:
kandydata:
Adres zameldowania dziecka, jeśli inny niż powyżej:
Numery telefonów kontaktowych do rodziców dziecka:
matki:

ojca:

Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka:
matki:

ojca:

Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych (1-2)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem ...............
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II
w Rychławie .............
INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do
wiadomości, że:

administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu, Tryl 98, 86-170 Nowe,

dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku
szkolnego oraz organizacji nauki religii,

dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych
okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły,.

dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej,

SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA ZE STANEM FAKTYCZNYM.

_____________________________________________
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
**rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

