Lubin dnia, ………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
POZA OBWODU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do …………………….. klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie.
I. Dane dziecka
Dane osobowe dziecka/kandydata
Obcokrajowcy zamiast nr PESEL podają nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
PESEL
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

Adres zamieszkania dziecka

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka/kandydata
Dane matki/prawnego opiekuna

IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

Adres zamieszkania
ULICA

NR DOMU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

Adres poczty elektronicznej (e-mail(jeżeli posiada)
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NR LOKALU

Dane ojca/prawnego opiekuna
IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

Adres zamieszkania
ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

Adres poczty elektronicznej (e-mail jeżeli posiada)

III. Wskazanie kolejności zgłoszeń do szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
(dot. złożonych wniosków do Szkół o przyjęcie dziecka do szkoły):
Kolejność preferencji
Adresat wniosku
Nazwa szkoły i adres

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………….
/podpis matki/prawnego opiekuna /

…………………………………………………
/ podpis ojca/prawnego opiekuna/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami

DECYZJA DYREKTORA
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody
…………………………………………..
( data i podpis Dyrektora Szkoły)
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DANE DODATKOWE O DZIECKU/KANDYDACIE:
I. Drugie imię : ……………………………………………….
II. Miejsce urodzenia : ………………………………………..
III. Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcję religii/etyki (dołączyć oświadczenie)
IV. Dożywianie, świetlica: Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej tak/nie ……….;
obiady tak /nie ………….
V. Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż zamieszkania)
ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

VI. Dane o macierzystej szkole obwodowej
PEŁNA NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR SZKOŁY

Adres szkoły
ULICA

NR

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

VII. Uzasadnienie prośby rodziców/opiekunów spoza obwodu o przyjęcie dziecka do szkoły

Uwaga! Do wniosku proszę dołączyć odpowiednie oświadczenie np. dot. spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo
kandydata w SP-10 Lubin, dot. miejsca pracy rodzica/rodziców na terenie Gminy Miejskiej Lubin, dot. krewnych
zamieszkałych w obwodzie SP-10, którzy będą wspierać rodzica/rodziców w opiece nad dzieckiem, ojca/matki samotnie
wychowującego dziecko, druki do pobrania na stronie szkoły www.sp10.lubin.pl lub w sekretariacie szkoły.

………………………………………………

…………………………………………….

/podpis matki/prawnego opiekuna /

/ podpis ojca/prawnego opiekuna
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Klauzula informacyjna
 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : e-mail iodo@nsi.net.pl, tel. 570 770 994.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.b RODO,
b) umożliwienia kontaktu Szkoły z rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6
ust. 1 lit. a RODO,
c) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring ),
zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO
 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz
upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
c) do 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w związku z którym może
zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
a) sprostowania (poprawienia) danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086.
 W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 Jednak w przypadku wyrażonej zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu email) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu
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OŚWIADCZENIE
Ja ……………………………………….ojciec/matka .……………………………oświadczam,
że samotnie wychowuję dziecko i nie pozostaję w żadnym związku (konkubinacie).
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data ……………………

………………………………………
/czytelny podpis/

Uwaga! wypełnić gdy rodzic sam sprawuje opiekę nad dzieckiem
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OŚWIADCZENIE
( KREWNI MIESZKAJĄ W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W LUBINIE )
Ja……………………………………….ojciec/matka.……………………………oświadczam,
że, w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie zamieszkują krewni,
którzy będą wspierać mnie/nas w opiece nad naszym dzieckiem, kandydatem na ucznia Szkoły
Podstawowej nr 10 w Lubinie w roku szkolnym 2019/2020.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
data ……………………
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………………………………………
/czytelny podpis/

OŚWIADCZENIE
( RODZIC/RODZICE PRACUJE(Ą) NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBIN )
Ja ……………………………………….ojciec/matka.…………………………… oświadczam,
że, pracuję na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data ……………………
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………………………………………
/czytelny podpis/

OŚWIADCZENIE ( rodzeństwo kandydata)
Ja……………………………………….ojciec/matka.……………………………oświadczam,
że

mój

syn/córka

…………………………..........,

…………………………………………..

uczęszcza

który/a/
do

jest

Szkoły

siostrą/bratem
Podstawowej

nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie do klasy……… w roku szkolnym 2018/2019. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data ……………………
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………………………………………
/czytelny podpis/

Uwaga! Złożyć po przyjęciu dziecka do szkoły ( lista kandydatów)
w terminie od 29 marca 2019 do 03 kwietnia 2019

Lubin , dnia……………..…….
OŚWIADCZENIE WOLI
„Potwierdzenie wolę uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej”.
Oświadczam, że moje dziecko:
Imię i nazwisko……………............................................................................……..……………..
Data urodzenia…………………………………………………………………………….……………
Adres zamieszkania…..……..………...............................................................…………………..
będzie uczęszczało od 01.09 ………….r. do Szkoły podstawowej nr 10 w Lubinie.
…….……………………..……………………
Czytelne podpisy rodziców
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…..................................................
(miejscowość, data)

…...................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

…......................................................................
(adres rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

OŚWIADCZENIE /dotyczy religii/
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Wyrażam (-y) życzenie uczestniczenia mojego (naszego)
syna/córki….....................................................................................................................
. (imię i nazwisko dziecka)
w lekcjach …...................................................................................................................................... *

…....................................................................................
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
* Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów
jednocześnie. W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi.

(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
* Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów
jednocześnie. W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi.

/

/
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