PODANIE
Dyrektor
Społecznej Szkoły Podstawowej
STO w Mikołajkach
ul. Leśna 2 A
11-730 Mikołajki
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy …………………………………. Społecznej Szkoły
Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach w roku szkolnym
2019/2020.
DANE OSOBOWE
1. Nazwisko i imię/imiona …………………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia.…………………………………………………………………………….…………….
3. PESEL………..……………………………………………………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania…………………………….……………………………………………………………………
DANE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI DZIECKA
1. Nazwisko i imię……………………………………………….………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………..………………………………
3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………..
5. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………….
DANE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA
1. Nazwisko i imię………………………….……………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………..
3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………..
5. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU
1. Opinia/orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach lub
uzdolnieniach: ……………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stan zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa i adres szkoły obwodowej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe? TAK
NIE
Jeżeli TAK, proszę podać:
• rodzaj zajęć ...............................................................................................................................................
• miejsce odbywania
zajęć...............................................................................................................................................................
• ewentualne osiągnięcia dziecka
.........................................................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
2. Kopie orzeczeń PP-P i/lub zaświadczeń lekarskich.
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o zmianie danych
zawartych w zgłoszeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
podaniu. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów są przetwarzane
w celu:
• przeprowadzenia procedury rekrutacji,
• tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
• zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a, b, c, d, e 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanym RODO, w
związku z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe, Ustawą o systemie
informacji oświatowej, Ustawą o samorządzie gminnym oraz aktami wykonawczymi.
…............................. zgodę/y na publikowanie przez administratora strony internetowej
(Wyrażam / Nie wyrażam)

www.sto-mikolajki.pl oraz na gazetkach i wystawach w szkole wizerunku mojego dziecka,
utrwalonego podczas zabaw, zajęć i uroczystości szkolnych oraz wytworów dziecka
wykonanych w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i działań konkursowych.(art.81
ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (tj. Dz.U.
2006 r. Nr 90 poz. 631 z pózn zm.).
Data złożenia podania .......................................................................
……………………..…………………………………..
odpis czytelny matki/prawnej opiekunki

………….…………………………………………
Podpis czytelny ojca/prawnego
opiekuna

Potwierdzenie przyjęcia podania o przyjęcie dziecka do szkoły:

..............................................................................
Pieczątka szkoły, miejscowość, data

.......................................................
Podpis sekretarza szkoły

