WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY IV
Szkoły Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE

IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

NAZWISKO
IMIONA ( także drugie)
Nr

PESEL

Data i miejsce
urodzenia
Adres stałego
zameldowania
(pełna nazwa ulicy
z imieniem
patrona, kod,
miejscowość)

Województwo
Powiat
Gmina
Adres
zamieszkania
– wpisać jeśli jest inny
niż zameldowania
(pełna nazwa ulicy
z imieniem patrona, kod,
miejscowość)

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW
LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka (opiekun prawny 1)

Imię
Nazwisko
Telefony kontaktowe

Adres e-mail

Ojciec (opiekun prawny 2)

INNE DANE
Obecna szkoła
podstawowa,
symbol klasy III np. „a”

SP nr ..........

Klasa 3 ....

Nazwa i nr szkoły
podstawowej
obwodowej
( tzn. szkoły, w obwodzie
której uczeń jest
zameldowany na stałe)

INFORMACJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922 przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Gimnazjum nr 24 im. J.U. Niemcewicza w Krakowie / Szkoła Podstawowa nr 49 im.
J.U. Niemcewicza w Krakowie;
 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania;
 dane kontaktowe (nr tel.) będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach oraz w razie potrzeby kontaktu wychowawca
– rodzic;
 dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły, dziennikiem elektronicznym oraz platformą zdalnego nauczania;
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
 wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w budynku
szkoły;
 dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celami podanymi powyżej.
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Data..................................

................................................................................
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

