KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - NABÓR 2019/2020
Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Ubieszynie
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka

na pobyt: czasowy/stały (właściwe podkreślić)

Ulica

Kod
Województwo

nr domu

nr lokalu

Miejscowość
Powiat

Gmina

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania
Ulica
nr domu
nr lokal
Kod

Województwo

tel. stacjonarny

Miejscowość

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
Imię matki/prawnej opiekunki

Nazwisko

Telefon

Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka

Ulica
Kod

Imię ojca/prawnego opiekuna

nr domu

nr lokal

e-mail

Miejscowość

Nazwisko

Telefon

Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka

Ulica
Kod

nr domu
Miejscowość

nr lokal

e-mail

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły
Dane o macierzystej szkole obwodowej
Pełna nazwa szkoły podstawowej

Adres szkoły

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (proszę zakreślić „Tak” lub „Nie”):
•

Czy dziecko jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

Tak

Nie

•

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?

Tak

Nie

•

Dziecko rodzica (prawnego opiekuna) samotnie je wychowującego.

Tak

Nie

•

Dziecko rodziców (prawnych opiekunów) niepełnosprawnych.

Tak

Nie

•

Dziecko w rodzinie zastępczej.

Tak

Nie

•

Dziecko matki pracującej zawodowo.

Tak

Nie

•

Dziecko ojca pracującego zawodowo.

Tak

Nie

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.
…………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole prosimy o wyrażenie zgody na realizację przez
szkołę działań statutowych na poszczególnych etapach edukacyjnych Państwa dziecka:
- Działania pielęgniarki szkolnej: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
- Udział w zajęciach religii/etyki*: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
- Umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły oraz
w publikacjach prasowych: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
*Niepotrzebne skreślić

W przypadku zamiany stanowiska co do powyższych działań obowiązuje forma pisemna
skierowana do Dyrektora Szkoły.

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszej karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do
przedszkola / szkoły podstawowej. Akceptuję statut i regulaminy szkoły oraz zobowiązuję się do
postępowania zgodnego z ich ustaleniami. Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania
jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 96/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO). W związku z tym informuję, że:
-administratorem Pan/i danych oraz danych dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie,
Ubieszyn 65, 37-204 Tryńcza tel.16 642-12-83 w imieniu której działa Dyrektor
-w sprawach przetwarzania Pana/i danych oraz danych dziecka należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych
drogą e-mail na adres rodorapid@wp,pl
- Pana/i dane oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 lit c RODO w celu realizacji obowiązku
szkolnego/przedszkolnego wynikającego z Prawa Oświatowego, podanie danych stanowi wymóg ustawowy, podanie
danych kontaktowych jest wymogiem umownym opartym na art.6 lit a, nie podanie tych danych pozostaje bez
konsekwencji
-odbiorcami Pana/i danych oraz danych dziecka będą podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów oraz
podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowę powierzenia danych natomiast dane nie zostaną
przekazane do państw trzecich
-Pana/i dane oraz dane dziecka będą przetwarzane przez czas trwania nauki a po jej zakończeniu przez okres
wynikający z odrębnych przepisów
- ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w RODO
-ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
-administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania
-w przypadku gdy podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

…………………………………….......
…………………………………….......
data i czytelny podpis obojga rodziców
( prawnych opiekunów)

Podpis osoby przyjmującej oświadczenie
oraz data wpływu do kancelarii szkoły:

