Wniosek rodziców / prawnych opiekunów *
o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie
(dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
1. Nazwisko dziecka - …………………………………………………………………………………………………………….
2. Imię(imiona) dziecka
3. Data urodzenia

- ………………………………………………………..……………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

4. Miejsce urodzenia - …………………………………………………………………………………………………………..
5. Numer pesel

- …………………………………………………………………………………………………………..

6. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
7. Adres zameldowania dziecka ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Imię i nazwisko matki/opiekuna ……………………………………………………………………………………………
9. Imię i nazwisko ojca/opiekuna ……………………………………………………………………………………………….
10. Adres zamieszkania matki /opiekuna ………………………………………………………………………………………
- zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………………
11. Adres zamieszkania ojca /opiekuna ……………………………………………………………………………….........
- zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………………

12. Telefon kontaktowy do rodziców / prawnych opiekunów
matka …………………………………………………………………………………………………………………………………
ojciec ………………………………………………………………………………………………………………………………….
prawni opiekunowie …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka
1. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W I ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
1) w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo ucznia : tak/nie*
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły : tak/nie*
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej
opieki: tak/nie*
2. Dodatkowe dołączone informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki,
stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)
tak 

nie 

3. Deklaracja i oświadczenie
Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla
celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami),
* / właściwe podkreślić
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w pkt. 1
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o
następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”

……………….., dnia ............................

..................................................
(czytelny podpis
rodzica/opiekuna)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr
2 w Szubinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły.
Oświadczam, że w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym dane zawarte w
niniejszym podaniu podaję obowiązkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego. Jednocześnie
zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 w Szubinie w celu
realizowania zadań statutowych i ustawowych szkoły na okres kształcenia dziecka w szkole oraz
w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
Dane dotyczące numerów telefonów podaję dobrowolnie, wyłącznie w celu sprawnego
kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.
Znam przysługujące mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz danych mojego
dziecka, ich poprawiania lub uaktualniania.

……………………………………………………….
…….………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Podpis kandydata
_______________________________________________________________________________
_____

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku
W związku z podjęciem przez moje dziecko
............................................................................................................
(imię i nazwisko)

nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w klasie ……………......................…………
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku syna/córki na potrzeby
związane z działalnością szkoły oraz jej promocją (kronika szkolna, fotograficzna dokumentacja
uroczystości, gazetki ścienne, foldery i ulotki reklamowe, strona internetowa szkoły) na okres
kształcenia dziecka w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
………………………………………………………..
………..…………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
podpis kandydata
_______________________________________________________________________________
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA RELIGII/ETYKI*

Deklaruję uczestnictwo mojej/mojego syna/córki
...………..…………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

w zajęciach z religii / etyki * w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w
Szubinie
.………………………………………..
Podpis rodzica /opiekuna prawnego
*niepotrzebne skreślić

