Data wpływu (wypełnia Szkoła)

________________________________________________________________________________

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka
w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie
na rok szkolny 2021 / 2022
1. Imię / imiona dziecka: .......................................................................................................................
2. Nazwisko dziecka :.............................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................
4. Numer PESEL dziecka1 : ...................................................................................................................
5. Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................
6.Adres zameldowania:………………………………………………………………………………..
7. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów: …………………………………………………………
8. Adres zamieszkania rodziców / opiekunów:
...............................................................................................................................................................
9. Miejsce pracy rodziców / opiekunów (nazwa i adres zakładu pracy oraz godziny pracy):
matka: ....................................................................................................................................................
ojciec: ...................................................................................................................................................
10. Numer telefonów kontaktowych:
- domowy: ...............................- do pracy rodziców: ...........................................................................
- komórkowy: matka...........................................................ojciec.........................................................
11. Czy szkoła w Snopkowie jest szkołą obwodową dziecka TAK/NIE
Jeśli nie, proszę podać nazwę i adres szkoły obwodowej : ..................................................................
...............................................................................................................................................................
12. Odległość szkoły od domu dziecka wynosi:
poniżej 3 km

od 3 km do 4 km

powyżej 4 km

13. Dziecko będzie docierało do szkoły (proszę zaznaczyć właściwe):
autobusem szkolnym

będzie dowożone przez rodziców

pieszo

14. Dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej: TAK / NIE,
Jeśli TAK, proszę zaznaczyć poniżej:
rano (7.00-8.00)

po lekcjach do godziny ……………………………

Wyrażam(y) życzenie, aby szkoła zorganizowała dla mojego dziecka naukę religii:
TAK

NIE

………………………………………
podpis matki / opiekunki prawnej

………………………………………
podpis ojca / opiekuna prawnego

Oświadczenie Rodzica / Rodziców:
1. Oświadczam(y), że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym oraz, że posiadam(y) świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.2
2. Wyrażam(y) zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach oraz na stronie internetowej szkoły
przez Szkołę Podstawową im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie w zakresie
działalności dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńczej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
………………………………………………..
miejscowość i data

……………………………………………........
czytelny podpis matki / opiekunki prawnej
…………………………………………………………..
czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

INFORMACJE DODATKOWE
Podanie danych identyfikacyjnych uwzględnionych w zgłoszeniu jest obowiązkowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję
do wiadomości, że:
• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Snopkowie,
• dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem
lub prawnym opiekunem,
• dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, prasowych i medialnych związanych
z życiem szkoły,
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z
celem podanym powyżej.
________________________________________________________________________________
1

W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
2

______________________________________________________________________________

Deklarację należy złożyć w szkole do dnia 15 lutego 2021 roku (do dyrektora lub
wychowawcy oddziału). Dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do
oddziałów przedszkolnych w SP Snopków.

