Włocławek, ……………..……………....
Do Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 10
im. 2 Armii Wojska Polskiego
we Włocławku
ZGŁOSZENIE
DO SZKOŁY OBWODOWEJ
o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego
do klasy .......................... w roku szkolnym ...................... / ..........................
Dane kandydata:
Imię ……………………………………… drugie imię……………………………..….
Nazwisko ………………………….…………PESEL ………………………………
(w przypadku braku nr PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Data urodzenia ………………….…… miejsce urodzenia ……......…………………...
Adres zamieszkania ……………………………………………………………..............
Adres zameldowania …………………………………………………………..………..
Dane matki / opiekunki prawnej:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………....
Adres zamieszkania …………………………………………….....................................
Nr telefonu …………………………… Adres e – mail ………………………………..
Dane ojca / opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko ………………………………………………………….……………...
Adres zamieszkania …………………………………………………….………............
Nr telefonu ………………………… Adres e – mail ………………………..……..….

Przedszkole do którego uczęszczało dziecko: …………………………….………….
Poprzednia szkoła do której uczęszczało dziecko: ……………….………………….

Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania szkoły o każdej zmianie
danych osobowych własnych oraz dziecka.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Dane osobowe podane we wnioski oraz w dołączonych do niego załącznikach zostaną
wykorzystane wyłącznie do potrzeb związanych z przeprowadzeniem postepowania
rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich
przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 160 Ustawy Prawo Oświatowe.
Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w
nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781) administratorem danych osobowych zawartych
we wniosku jest dyrektor publicznej szkoły, do którego wniosek został złożony.
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10, ul.
Starodębska 21b, 87 – 800 Włocławek.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować
się z Dyrektorem SP 10, adres e-mail: sekretariat@sp10wloclawek.pl, tel. 54 231 53
71.
3. Dane osobowe w zakresie zawartym w niniejszym formularzu będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły.
4. Obowiązek podania danych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji i wynika z
przepisów Ustawy Prawo Oświatowe, a ich niepodanie może skutkować odmową
przeprowadzenia rekrutacji i przyjęcia dziecka do placówki.
5. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna: na stronie
internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie szkoły.

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU
Oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………
mieszka przy ul. ………………………………………………………………….
My niżej podpisani rodzice oświadczamy, że mieszkamy przy ul.
………………………………………………………………….
Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
………………………………………………..
(podpis rodzica)

