KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO *
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARATOŃCZYKÓW POLSKICH W MIŁOSZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Imię nazwisko dziecka .........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka ........................................................................................................................
PESEL dziecka ......................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Numery telefonów rodziców ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Oświadczenie wnioskodawcy
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte we wniosku oraz oświadczeniach-dokumentach dołączonych do wniosku
rekrutacyjnego są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im Maratończyków Polskich w Miłoszycach, ul. Główna 24, 55-220
Miłoszyce, tel. 71 318 46 36, e-mail: sekretariat@pspmiloszyce.pl
2. Podanie danych osobowych podstawowych dziecka (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL) oraz danych rodziców lub
opiekunów prawnych (imiona i nazwiska, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), jest warunkiem
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji dziecka do placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.
UE L z 2016 r. 119, s. 1). Brak podania wskazanych danych skutkuje odmową przyjęcia dziecka do placówki.
3. Dane zawarte w oświadczeniach są podawane dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) w zw.
z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Brak złożenia przedmiotowych oświadczeń będzie skutkować nieprzyznaniem kandydatowi punktów
rekrutacyjnych.
4. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym w placówce – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach.
5. Szczegóły praw przysługujących jednostce w związku z przetwarzaniem danych osobowych - na stronie internetowej szkoły
www.pspmiloszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARATOŃCZYKÓW POLSKICH W MIŁOSZYCACH
Imię nazwisko dziecka ..........................................................................................................................................
Częstotliwość udziału dziecka w zajęciach świetlicowych (dni tygodnia) ...........................................................
..............................................................................................................................................................................
Czas (godziny od - do) ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis rodzica / prawnego piekuna)

