3

SZKOŁA PODSTAWOWA w BRZEŹNICY

68-113 Brzeźnica ul. Zielonogórska 26 ; tel. : / 0-68 3771661, 3771660 /

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
(wypełnić drukiem)
1. Imię/imiona ……………………………………………………………………………..
2. Nazwisko ……………………………………………………………………………….
3. PESEL*
4. Data urodzenia
.................................................................................................................................................
(dzień)
(miesiąc słownie)
(rok)
5. Miejsce urodzenia
......................................................................................................................................
(miasto, wieś)
(województwo)
6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
matki ........................................................................................................................................
ojca ..........................................................................................................................................
7. Rodzeństwo (imiona, rok urodzenia)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
8. Adres zameldowania
………………………………………………………………………………………………
9. Obecny adres zamieszkania**
.................................................................................................................................................
10. Numer/numery telefonu
.................................................................................................................................................
(domowy)
(komórkowy matki/ojca)
(w razie nagłego wypadku powiadomić)
11. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają
……………………………………………………………………………………………….
12. Zgłoszenie do klasy ………..…… Szkoły podstawowej.
13. Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało
…………………………………………………..……………………………………….
14. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?
TAK/NIE***. Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu.
15. Uwagi/prośby rodziców:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

16. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka na zajęcia religii : TAK/NIE.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana –dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy,
tel.: 68 3771660, 61, mail: zsbrzeznica@wp.pl.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Brzeźnicy możliwy jest pod numerem tel. nr 68
3771660, 61 lub adresem email (adres email): zsbrzeznica@wp.pl.

3.

Dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i
wychowawczych w placówce.

4.

Dane osobowe Pana/ni/ ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej
Górze.

5.

Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w.

………………………………………...
Andrzej Budakowski dyrektor SP w Brzeźnicy
……………………………………………………..
(miejscowość, data)

podpis rodzica
……………………………………………………………
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

*W przypadku braku nr. PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
**Wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania.
***Właściwe podkreślić.

ZESPÓŁ SZKÓŁwBRZEŹNICY

68-113 Brzeźnica ul. Zielonogórska 26 ; tel. : / 0-68 3771661, 3771660 /

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej
(Wypełnić drukowanymi literami)

Proszę o umożliwienie kontynuacji nauki mojego dziecka w klasie pierwszej Szkoły
Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy w roku szkolnym 2016/2017.
Dane osobowe dziecka:
Imię/Imiona.........................................................................................................................................
Nazwisko.............................................................................................................................................
PESEL..................................... Data urodzenia ....................... Miejsce urodzenia ............................
zamieszkałego w: ................................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka: miejscowość, ulica, numer domu)

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zameldowania dziecka: miejscowość, ulica, numer domu)

Informacja dla rodziców:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).
Art. 9 ust. 1 dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę
w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016
r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Art. 9 ust. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym
2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie
podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje
świadectwa szkolnego promocyjnego.
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z poźn. zm.).

………………….., ……….……………….
Miejscowość,

data

…....….…………………………….
Podpis wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego)

