ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO BIAŁA PODLASKA OD 1 WRZEŚNIA 2019 R
(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej)

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową:

I. Szkoła obwodowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bohaterskich Lotników Podlasia

Nazwa szkoły

Biała Podlaska
ul. Akademicka 8

Adres szkoły

II. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię *
Nazwisko *
PESEL*
Data urodzenia *

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

III. Pozostałe dane kandydata
Adres zamieszkania kandydata
Województwo *

Ulica*

Powiat *

Nr budynku *

Gmina *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Poczta *

Nr lokalu

Dodatkowe informacje o kandydacie
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego *
* należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź

TAK / NIE / ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

Nr orzeczenia ……………………………..
z dnia ……………………………………….

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Matka / opiekunka prawna

Ojciec / opiekun prawny

Imię i nazwisko *
Telefon*
E-mail
Adres zamieszkania
(należy podać adres zamieszkania wypełniając pola zaznaczone gwiazdkami)

Województwo *
Powiat *

Gmina *
Miejscowość *
Ulica*
Nr budynku *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Poczta *

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

VI. Inne informacje o dziecku
1.

Dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.)

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

*2.

Wyrażam

zgodę

/

nie

wyrażam

zgody

(niepotrzebne

skreślić)

na

edukację

mojego

dziecka

…………………………………………………………………….. w oddziale integracyjnym.

*Dotyczy kandydowania do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego
w Białej Podlaskiej.

……………………………………………………, .....................................
(miejscowość)

(data)

Klauzula informacyjna do zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej
Zgodnie z art. 13 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).
informuję, iż:
1) administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail:leszek@denox.com.pl
3) dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L 119/1) oraz przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z poźn. zm.),
4) dane Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez jeden rok,
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Prawo oświatowe) i jest obligatoryjne.

…………………………..…………..

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

