WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do kl. I Szkoły Podstawowej w Okonku
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Okonku w roku szkolnym ……………/…………
DANE UCZNIA:
1. Imię/imiona dziecka ……………………………………………………………………
2. Nazwisko dziecka

……………………………………………………………………

3. Data urodzenia(dzień, miesiąc, rok)
4. Miejsce urodzenia

…………………………………….…………

……………………………………………………………………

5. PESEL dziecka ………………………………………………………………..…………
6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:
-

ojca …………………………………………………………….……………

-

matki

……………………………………………………………………

8. Adres stałego zameldowania ucznia: ……………………………………………………
9. Adres zamieszkania ucznia*: ……………………………………………………………..
10. Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów:
-

ojca …………………………

-

matki …………………………

Jednocześnie wyrażam
(wpisać TAK, NIE)
……………… religii

zgodę,

aby

moje

dziecko

uczestniczyło

w

zajęciach

…………… świetlicy(do świetlicy przyjmowane są tylko
dzieci dojeżdżające oraz rodziców pracujących)

……………… etyki

(opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach dziecka):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

(podpis rodzica, opiekuna)
Załączniki:
1. kopia aktu urodzenia
2. potwierdzenie zameldowania/oświadczenie o miejscu zamieszkania*
*proszę wpisać jeżeli jest inny niż adres zameldowania

INFORMACJA

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych
w Szkole Podstawowej w Okonku zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej
działalności szkoły oraz dane ucznia w Systemie Informacji Oświatowej Informuję, że przysługuje Pani/Panu
prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że
dane są niekompletne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych Szkoły Podstawowej w Okonku dołoży wszelkich
starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
OŚWIADCZENIE WOLI
Zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Okonku, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

WYPEŁNIA SZKOŁA:
Wyżej wymienionego ucznia przyjmuję do klasy ………………Szkoły Podstawowej w Okonku

……………………………………
(podpis dyrektora)

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Okonku
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy……………… Szkoły Podstawowej
w Okonku w roku szkolnym ………../……….

DANE UCZNIA:
2. Imię/imiona dziecka ……………………………………………………………………
2. Nazwisko dziecka

……………………………………………………………………

3. Data urodzenia(dzień, miesiąc, rok)
4. Miejsce urodzenia

…………………………………….…………

……………………………………………………………………

5. PESEL dziecka ………………………………………………………………..…………
6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:
-

ojca …………………………………………………………….……………

-

matki

……………………………………………………………………

8. Adres stałego zameldowania ucznia: ……………………………………………………
9. Adres zamieszkania ucznia*: ……………………………………………………………..
10. Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów:
-

ojca …………………………

-

matki …………………………
UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażam
(wpisać TAK, NIE)
……………… religii

zgodę,

aby

moje

dziecko

uczestniczyło

w

zajęciach

…………… świetlicy(do świetlicy przyjmowane są tylko
dzieci dojeżdżające oraz rodziców pracujących)

……………… etyki

…………………………………
(podpisy rodziców)

Załączniki:
1. kopia aktu urodzenia
2. potwierdzenie zameldowania/oświadczenie o miejscu zamieszkania*
*proszę wpisać jeżeli jest inny niż adres zameldowania

INFORMACJA

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych
w Szkole Podstawowej w Okonku zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej
działalności szkoły oraz dane ucznia w Systemie Informacji Oświatowej Informuję, że przysługuje Pani/Panu
prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że
dane są niekompletne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych Szkoły Podstawowej w Okonku dołoży wszelkich
starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
OŚWIADCZENIE WOLI
Zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Okonku, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

WYPEŁNIA SZKOŁA:
Wyżej wymienionego ucznia przyjmuję do klasy ………………Szkoły Podstawowej w Okonku

……………………………………
(podpis dyrektora)

