Załącznik nr 1
REGULAMINU REKRUTACJI do klas pierwszych
w SP nr 6 im. Im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
Im. Ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1
2

Dane osobowe kandydata i rodziców
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów
kandydata

4.

Matki
Ojca

6.

7.

Adres miejsca zamieszkania
3
Rodziców/opiekunów i kandydata
Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
(w przypadku posiadania takiego środka komunikacji)

Miejscowość i Kod pocztowy
Ulica Numer domu /numer
mieszkania
Matki Tel.:
e-mail
Ojca

Tel.:
e-mail

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem szkoły,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone.
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
4
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem
kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz.
1182).

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY (ODDZIAŁU KLASY „0”) do którego uczęszczało dziecko w ubiegłym roku szkolnym
……………………………………………………………………………..................................................................................................…..

1

Zgodnie z art.20 e ust.1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe
w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.

2
Zgodnie z art. 20u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje się, jeśli takie
środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 7, nie jest
obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad
dzieckiem.
3

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1

CZY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?
TAK

NIE

CZY DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO:
-

ze świetlicy szkolnej TAK

-

(jeśli tak proszę określić w jakich godzinach)

-

.................................................................................................................

- ze stołówki szkolnej

TAK

INNE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

NIE

NIE
…………………………………………………………………………………………………

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

DEKLARACJE

Nauka religii / etyki*
Nauka lekcji etyki*/ religii mniejszościowej*
DANE DODATKOWE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
(w publikacjach papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły)

Proszę o organizację w szkole nauki
- religii*/ etyki*
- lekcji etyki*/ religii mniejszościowej*
dla mojego dziecka

Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

*)niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.2014 poz.1182)
przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot.
realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii, etyki, etyki i religii mniejszościowej.
• dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w
nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.
• dane podaję wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

…………………..……………..
data

................ ..…………………...................
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Informacja uzupełniająca:
Rodzice, opiekunowie prawni dziecka winni są zawiadamiać dyrektora szkoły o każdej zmianie, która dotyczy dziecka,
tj. zmianie imion, nazwisk, adresu zamieszkania, zmianach w realizacji obowiązku szkolnego.
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