................................................................

Warszawa, dn....................................

imię i nazwisko ucznia

Podanie
Proszę o przyjęcie do klasy ……………… Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie
od dnia …………………………………………………
DANE OSOBOWE UCZNIA
PESEL
IMIĘ/IMIONA
NAZWISKO
DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

OBYWATELSTWO

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU/MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

DZIELNICA

DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU
CZY POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
PREFEROWANY DRUGI JĘZYK OBCY

UZASADNIENIE :

TAK

NIE

SZKOŁĄ REJONOWĄ JEST ;
OBECNIE UCZĘSZCZA DO / wpisać, jeśli nie uczęszcza do szkoły rejonowej/ :

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
IMIĘ

NAZWISKO

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ

NAZWISKO

DANE TELE-ADRESOWE DO KORESPONDENCJI – ADRES e -mail
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów (jeśli jest inny niż ucznia)

TELEFON KONTAKTOWY
DRUGI TELEFON KONTAKTOWY

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ucznia, jego rodzica lub opiekunów prawnych do celów związanych z
zapisem , pełnieniem obowiązku szkolnego, opieką lekarską i pedagoga jest przede wszystkim art.23 ust.1 pkt.1 i art.27 ust.2 pkt
1 Ustawy o ochronie danych osobowych,/ Dz.U. z 2002 r.Nr. 101poz. 926 z późn.zmianami /, zgodnie z którymi przetwarzanie jest
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.
Ponadto zgodnie z art.23 ust.1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do realizowania
uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art.27 ust.2 pkt 2 ustawy
przetwarzanie danych , o których mowa w art.27 ust.1 , jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na
przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Przepisami takimi są m.in.: ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z
późn.zm.)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. poz.232 z późn.zm.)
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i art.27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu przyjęcia ucznia do tutejszego gimnazjum.
Administratorem danych jest dyrektor Gimnazjum nr 3 w Warszawie.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie i
oświadczam , że są zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku rezygnacji ze szkoły wypełniona ankieta zostanie zniszczona przez pocięcie w niszczarce .

data

Podpis matki lub opiekuna prawnego

Podpis ojca lub opiekuna prawnego

