Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Brzechwy w Pile
ul. Brzozowa 4, 64-920 Piła
tel./fax: 67 212 20 35,
e-mail: sp3pila@wp.eu
strona internetowa: sp3.pila.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PILE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę o przyjęcie mojego syna / córki* do klasy …..…… Szkoły Podstawowej nr 3 w Pile
(ul. Brzozowa 4), do klasy (należy wskazać w przypadku kandydata do klasy I):
 ogólnej
 językowej
Dane kandydata
Nazwisko
Imiona
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
miejscowość
ulica
nr domu / nr lokalu

Adres zameldowania
jeśli inny niż zamieszkania
Nazwisko i imię
matki / prawnej opiekunki
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
jeśli inny niż zamieszkania
Telefon
Nazwisko i imię
ojca / prawnego opiekuna
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
jeśli inny niż zamieszkania
Telefon

Dane przedszkola lub szkoły podstawowej, do którego dziecko uczęszcza obecnie
Nazwa placówki
Adres
* niepotrzebne skreślić

Oceny na I półrocze 2018/2019 (dotyczy kandydatów do klasy V-VIII)
Średnia ocen
Zachowanie

Język obcy, którego uczy się dziecko (dotyczy kandydatów do klasy II-VIII)

Warunki dodatkowe:
1. Czy w Szkole Podstawowej nr 3 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata?

TAK / NIE*

2. Czy miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 3?

TAK / NIE*

3. Czy kandydat do klasy pierwszej uczęszczał do przedszkola w obwodzie
administracyjnym Szkoły Podstawowej nr 3?

TAK / NIE*

4. Czy w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 zamieszkują krewni kandydata, wspierający
rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki?

TAK / NIE*

Deklaracja oraz informacja dla rodziców dotycząca przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości,
iż Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana
Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail:
inspektor@bezpieczne-dane.eu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez
okres rekrutacji dziecka do szkoły i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec
dziecka, którego dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do
podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w przypadku dziecka spoza
obwodu szkoły jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów na podstawie przepisów prawa
dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669, 2245). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Miejscowość, data

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów *

……………………………

……………………………………………………..….

Proszę ewentualnie podać, z kim dziecko chciałoby chodzić do klasy (imię i nazwisko ucznia/ów):
…………………………………………………………….………………………………………………..
W przypadku rekrutacji do klasy I wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie
od 4 do 29 marca 2019 r. O przyjęciu do klasy językowej decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.
* niepotrzebne skreślić

