SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY OLEŚNICA W OLEŚNICY
ul. Wileńska 32A, 56-400 Oleśnica
tel./fax 71/398 31 31 / 71/314 98 14
email: spolesnica@olesnica.wroc.pl
www.spgminyolesnica.pl

Karta zgłoszenia dziecka – KLASA ………
do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica - rok szkolny 2018/2019
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka
Numer PESEL
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres zameldowania dziecka:

Adres zamieszkania dziecka:

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Matka/opiekunka prawna
Ojciec/opiekun prawny
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:
Adres zameldowania:

Adres zameldowania:

Kontakt:
Telefon
(dom, komórka)
e-mail

Kontakt:
Telefon
(dom, komórka)
e-mail
INFORMACJE O DZIECKU
( część nieobowiązkowa )

Zainteresowania:
Choroby, alergie:
Inne uwagi o dziecku:
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OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w tym
poświadczenia nieprawdy lub zatajenia prawdy.
Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach - nr telefonów, adresów oraz o
chorobach i sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka
w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy.
Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur
obowiązujących w szkole.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych
oraz celów związanych z realizacją przez szkołę zadań statutowych, zgodnie z art.23 ust.1 pkt. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze.
zm.)
Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Mam
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy
ogłoszeń w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci
nieprzyjętych.
Dotyczy zapisu do klasy I
Oświadczam, że moje dziecko
przedszkolnego

realizuje

(zrealizowało)

roczny

obowiązek

przygotowania

………………………………………. ………………………………………………………………….
(podać adres placówki)

……………………
data miejscowość

…………………………
Podpis matki(prawnej opiekunki)

………….……………
Podpis ojca(prawnego opiekuna)
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