WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W PUSZCZYKOWIE
W ROKU SZKOLNYM …………………………..
UWAGA! WNIOSEK WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię ( imiona)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania ( jeżeli jest inny
od adresu zameldowania)
PESEL
DANE MATKI
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
DANE OJCA
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
DEKLARACJE
Nauka religii i etyki( właściwe podkreślić )

□ TAK

□ NIE

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Wysoka 1,

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami
wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
( przy spełnionych kryteriach proszę postawić „ x” )

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora w uzgodnieniu
z organem prowadzącym
1.
2.

Dziecko obojga rodziców pracujących ( kryterium stosuje się również w odniesieniu do
pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko)
Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym brało udział w rekrutacji do oddziału przedszkolnego
I nie zostało przyjęte

3.

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca
zamieszkania dziecka / miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

5.

Rodzic rozlicza podatek dochodowy za miniony rok w Puszczykowie

Uwaga !
Potwierdzeniem spełnienia wymienionych powyżej kryteriów jest dołączenie do wniosku
stosownego oświadczenia oraz wpisanie jego treści w tabeli „ Specyfika załączników do
wnioski „

Specyfika załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika
1
2
3
4
5

Rodzaj załącznika



DANE DODATKOWE
DANE DODATKOWE

Telefon kontaktowy do MATKI
Telefon kontaktowy do OJCA
Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
dziecka
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w
tym internetowych, związanych z życiem szkoły)

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Wysoka 1,

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

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w
Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych..

Data.................................................

Podpis MATKI..................................................

Podpis OJCA...................................................

