Karta zapisu dziecka do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
w roku szkolnym 2021/2022
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwisko
Imię, imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Seria i numer paszportu
(w przypadku braku nr PESEL)
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/ opiekun prawny

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania Rodziców/opiekunów prawnych
Miejscowość
Kod, miejscowość
Ulica, nr domu i mieszkania
Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Telefon komórkowy
Telefon domowy
Miejsce pracy

III.

ISTOTNE DANE PRZEKAZANE WYKORZYSTYWANE W CELU ZAPEWNIENIA
WŁAŚCIWEGO NAUCZANIA, OPIEKI I WYCHOWANIA

Czy Szkoła Podstawowa nr 3 im. AK w Pcimiu jest szkołą obwodową dziecka?
□TAK

□NIE

Jeżeli NIE, proszę podać nazwę i adres placówki obwodowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko uczęszczało do przedszkola?
□TAK

□NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę i adres placówki obwodowej:
□ Oddział Przedszkolny przy SP nr 3 w Pcimiu, 32-432 Pcim 598
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi:
□ mniej niż 3 km
□ od 3 km do 4 km
□ powyżej 4 km
Czy dziecko będzie korzystało z busa szkolnego?
□TAK

□NIE

Stan zdrowia, zalecenia lekarskie (wpisać, ewentualnie przedstawić właściwą dokumentację)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej?
□TAK
IV.



□NIE
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
Niezwłocznie powiadomimy dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb związanych z
postepowaniem rekrutacyjnym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w szkole.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu, 32-432 Pcim 598
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
8) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Dybeł tel. 500512636, e-mail: pio508@interia.pl

Data i podpis matki/opiekunki prawnej

Data przyjęcia deklaracji:

-

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Podpis przyjmującego:

………………………………………………….................

