Data przyjęcia wniosku:

Wniosek
o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach
w roku szkolnym 2020/2021

1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych

3. Deklarowany pobyt dziecka w świetlicy szkolnej:

tak 

nie 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia,
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba
szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)
tak 

nie 

Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we
wniosku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
dla celów związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem gromadzonych danych
osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Mikołajowicach,
Mikołajowice 168, 33-121 Bogumiłowice zwana dalej szkołą. Dane osobowe
przetwarzane są w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (dz. U. z 2017 r. poz. 60) i nie
będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów
prawa. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania lub zmieniania.
Zgodnie z art. 13, ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn, 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych zwanym dalej RODO podajemy poniższe
informacje:
Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem pani/pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M.
Kopernika w Mikołajowicach, 33-121 Bogumiłowice, tel. kontaktowy:146797258, email: spmikolajowice@wierzchoslawice.pl.
W szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się
skontaktować
telefonicznie:146797258,
mailowo:
spmikolajowice@wierzchoslawice.pl.

Mikołajowice dnia ................
...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

5. Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły)

