Przetwarzanie danych osobowych uczniów szkoły i ich rodziców jest niezbędne do prawidłowego realizowania
zadań, jakie nakłada na szkołę ustawa o systemie oświaty.

……………………………………….

Karsko, dn. …………………….

Nazwisko i imię wnioskodawcy

……………………………………….
Adres do korespondencji

……………………………………….
……………………………………….
Telefon kontaktowy

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Hansa Christiana Andersena
w Karsku

PODANIE
Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego syna/córki do klasy ………… Szkoły Podstawowej
im. Hansa Christiana Andersena w Karsku, mieszczącej się przy ulicy Gorzowskiej 9.
1.

Nazwisko i imiona kandydata (pamiętać
urodzenia):

o drugim imieniu swojego dziecka, jeżeli takie jest zapisane w akcie

…………………………………………………………………………………….

2.

Nazwisko i imię matki kandydata …………………………………………………………

3.

Nazwisko i imię ojca kandydata……………………………………………………………

4.

Miejsce urodzenia kandydata: ..............................................................................................

5.

Data urodzenia kandydata: ...................................................................................................

6.

PESEL kandydata:

7.

Adres zameldowania kandydata (z kodem pocztowym): ...........................................................
..............................................................................................................................................

8.

Adres zamieszkania kandydata (tu, gdzie mieszka, z kodem pocztowym): .....................................
.............................................................................................................................................

9.

Telefon domowy stacjonarny: ..............................................................................................

10. Telefon komórkowy matki: ..............................., telefon komórkowy ojca: ........................
11. Telefon służbowy matki: ..................................., telefon służbowy ojca: ............................
12. Adres zamieszkania rodziców (stały pobyt z kodem pocztowym): ..............................................
.............................................................................................................................................
13. Przynależność do obwodu szkolnego: ..................................................................................
14. Droga do szkoły w km: .........................................................................................................
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Przetwarzanie danych osobowych uczniów szkoły i ich rodziców jest niezbędne do prawidłowego realizowania
zadań, jakie nakłada na szkołę ustawa o systemie oświaty.

15. Środek lokomocji: .................................................................................................................
16. Przedszkole, do którego kandydat uczęszczał: ....................................................................
……………………………………………………………………………………………...
17. Uwagi zdrowotne o kandydacie: ..........................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
18. Inne uwagi, o których powinien zdaniem rodziców wiedzieć wychowawca: ......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
19.

Czy rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

TAK

NIE

20.

Czy rodzina kandydata jest wielodzietna

TAK

NIE

21.

Czy kandydat jest niepełnosprawny

TAK

NIE

22.

Czy uczeń będzie korzystał ze świetlicy szkolnej?

TAK

NIE

23.

Czy uczeń będzie korzystał ze stołówki ?

TAK

NIE

24.

Czy zamierzam ubiegać się o pomoc finansową dla kandydata, z uwagi na bardzo ciężką sytuację
socjalno-bytową naszej rodziny?
TAK

25.

NIE

Czy wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia religii katolickiej?
TAK

26.

NIE

Czy wyrażam zgodę na publikowanie nazwiska z imieniem i wizerunku mojego dziecka na stronie
internetowej lub w innym rodzaju publikatorów?
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zespół Placówek
Oświatowych w Karsku Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku zgodnie z niżej
wymienionymi ustawami. Wiem, że mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do
zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania.
Zgodność z prawdą potwierdzam własnoręcznym, czytelnym podpisem, a w razie jakichkolwiek zmian
27.

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę

...................................................................
(Czytelny podpis rodzica wypełniającego niniejsze podanie)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000
USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (Dz. U. z 2019 poz. 730)

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej
Dz. U. z 2019 poz. 1942
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 oraz
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
z późniejszymi zmianami
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