Wypełnia szkoła
Numer
ewidencyjny
WNIOSEK DO DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
w Mielcu , ul. Tańskiego 3
Niniejszym składam wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019
czwartej

do klasy:

siódmej

Proszę zaznaczyć x pod odpowiednią klasą

A. Dane osobowe (obowiązkowe)
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (zgodnie z aktem urodzenia )

Nazwisko
Imię

pierwsze imię

drugie imię

PESEL
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia

dzień

miesiąc (słownie)

rok

miejsce urodzenia

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

matka/opiekun prawny *

ojciec/opiekun prawny *

Nazwisko
Imię
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA*

dziecko

matka/opiekun pr. *

ojciec/opiekun pr. *

Miejscowość
Ulica
nr domu/nr mieszkania

kod pocztowy
poczta
* jeżeli adres rodzica/prawnego opiekuna jest taki sam jak dziecka w odpowiednich kolumnach można wpisać "jak dziecko"
* niepotrzebne skreślić

B. Inne informacje o dziecku przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty* (wypełnienie tego punktu nie jest
obowiązkowe) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychicznym dziecka.

C. Oświadczenie dotyczące treści wniosku
Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
Karny) w powiązaniu z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, informujemy, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, na dzień złożenia niniejszego wniosku.

D. Wskazanie szkoły podstawowej, w przypadku braku możliwości utworzenia klasy ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów
W przypadku nierzyjęcia, dziecko pozostanie w dotychczasowej szkole podstawowej, czyli:
Zaznaczyć właściwe
SP 1

SP 2

SP 3

SP 6

SP 7

SP 9

SP 11

……………………………………………………………………………….
podpis matki(opiekunki prawnej)

SP 12

SP 13

innej :

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

E. Informacje dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych
jest szkoła, której nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

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

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

F.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wiizerunek mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………zarejestrowany podczas realizacji :
konkursów, turniejów sportowych i różnych uroczystości szkolnych ,w mediach : Internecie, prasie ,telewizji,
gazetkach szkolnych).Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
że wizerunek mojego dziecka
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu.
…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego
Mielec dnia ………………………………………

…………………………………………………………………..
podpis rodzica /opiekuna prawnego

