Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu-Zdroju
WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy …………………………… w roku szkolnym …………/………….
1.

Dane osobowe dziecka (na podstawie aktu urodzenia)
Imiona i nazwisko:

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

Data i miejsce urodzenia:

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

Adres zamieszkania:

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

Nr PESEL*
2.

Dane rodziców/opiekunów prawnych**

2a.

Ojca/opiekuna prawnego**

2b.

3.

Imię i nazwisko:

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

Adres zamieszkania:

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

Numer telefonu:

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

Matki/opiekunki prawnej**
Imię i nazwisko:

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

Adres zamieszkania:

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

Numer telefonu:

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

Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego (wypełniamy w przypadku zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej).
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

4.

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko korzystało ze świetlicy szkolnej.

 Tak

 Nie

5.

Czy dziecko posiada opinię wydaną przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną?***

 Tak

 Nie

6.

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?***

 Tak

 Nie

7.

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?

 Tak

 Nie

8.

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje etyki?

 Tak

 Nie

ul. Katowicka 35
44-335 Jastrzębie-Zdrój
 +48 324 710 197
 +48 324 732 590

e-mail: sekretariat@sp13.jastrzebie.pl
http://www.naszatrzynastka.pl

Uzasadnienie
1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo dziecka.

 Tak

 Nie

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) znajduje się
w obwodzie szkoły.

 Tak

 Nie

3.

W pobliżu szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu opieki (babcia, dziadek, …)

 Tak

 Nie

4.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

 Tak

 Nie

5.

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci).

 Tak

 Nie

6.

Jestem matką/ojcem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym
dziecko.

 Tak

 Nie

7.
Dziecko pracownika oświaty.
 Tak
 Nie
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów tworzenia dokumentacji szkolnej,
w tym danych wrażliwych dla celów przeprowadzania kontroli dotyczących sprawozdawczości
i wykazywania danych w Systemie Informacji Oświatowej przez pracowników organu prowadzącego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na podstawie art. 41, 45, 46a i 48 wyrażam
zgodę na podejmowanie przez szkołę czynności związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniu
uzależnieniom.
Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania przez syna/córkę postanowień Statutu szkoły oraz
regulaminów wewnętrznych.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach statutowych oraz użycie jego
prac do celów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.
Podstawa prawna:
Dane osobowe zbierane są w celu zapisania dziecka do szkoły na podstawie Ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943).
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Katowickiej 35.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………………………..

podpis ojca/opiekuna prawnego**

……………………………………………………………………………..

podpis matki/opiekunki prawnej**

UWAGI:
* W przypadku braku numeru PESEL proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu.
** Niepotrzebne skreślić: dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 29 stycznia
2013 r. poz. 135).
*** Dołączyć kserokopie posiadanych opinii i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

