ZGŁOSZENIE
kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
na rok szkolny 2018/2019 do klasy ………………………..

Dane osobowe kandydata i rodziców1

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
(w przypadku braku PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców
kandydata

Matki
Ojca

5.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata
(o ile je posiadają).

Matki

Adres poczty
elektronicznej
Telefon
do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon
do kontaktu

6.

Szkoła obwodowa kandydata

Nazwa szkoły

Adres szkoły

1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
² Zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, organ prowadzący może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w
latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, tj. Uchwała Nr
XXXIX/526/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lutego 2018 r.

Oświadczenia rodziców
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że:






Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Skórzewie ul. ks. Stanisława Kozierowskiego 1, Skórzewo, 60-185 Poznań,
dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,
dane nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, oprócz określonych odrębnymi przepisami
prawa,
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
dane podaję dobrowolnie.

……………………….…
(data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis matki kandydata)

……………………………………………………………
(czytelny podpis ojca kandydata)

Załączniki: (właściwe zaznaczyć znakiem „X”)
Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania – załącznik nr 1
Deklaracja wyboru obowiązkowego drugiego języka obcego nowożytnego (dot. kandydatów do klasy VII)
– załącznik nr 2
Informacja dot. uczestnictwa kandydata w lekcjach religii lub/i etyki – załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystanie wizerunku kandydata – załącznik nr 4
Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej – załącznik nr 5
Zaświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (dot. kandydatów do klasy I)
Opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dot. sześciolatków, którzy nie zrealizowali rocznego przygotowania przedszkolnego oraz pozostałych kandydatów, jeśli taką opinię posiadają)
Karta zdrowia dziecka
2 fotografie kandydata

