Dotyczy kandydatów zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9

Karta zgłoszenia kandydata
do Szkoły Podstawowej nr 9
w Skierniewicach

Obwód szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej, 96-100 Skierniewice, ul. Tetmajera 7
Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do 30 marca 2018 r. do godziny 16:00 do sekretariatu szkoły.
Data złożenia karty:……………………………………….
Sposób złożenia karty:…………………………………….

1. Dane obowiązkowe (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE KANDYDATA

Nazwisko
Imię/imiona

1)

2)

PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zameldowania
wraz z kodem pocztowym
Adres tymczasowego lub stałego
zamieszkania wraz z kodem pocztowym
Wybór oddziału
ogólny [ ]
(zaznaczyć wpisując znak x)
Do karty zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

integracyjny [ ]
1 zdjęcie

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Do którego przedszkola kandydat uczęszczał?
(nazwa i adres)
Kandydat posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

TAK [ ]

NIE [ ]

Numer opinii
Poradnia wydająca opinię
Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Numer orzeczenia
Poradnia wydająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dodatkowe informacje o kandydacie

TAK [ ]

NIE [ ]
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DANE MATKI /opiekuna prawnego*
Nazwisko
Imię
Adres zameldowania
wraz z kodem pocztowym
Adres zamieszkania
wraz z kodem pocztowym
Telefon dom/komórka
DANE OJCA /opiekuna prawnego*
Nazwisko
Imię
Adres zameldowania
wraz z kodem pocztowym
Adres zamieszkania
wraz z kodem pocztowym
Telefon dom/komórka
INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:




Administratorem danych jest szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Tetmajera 7
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 przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązku szkolnego.
Data ………………………
Podpis matki /opiekuna prawnego*………………………………………..
Podpis ojca /opiekuna prawnego* …………………………………………
………………………………………………………………………
(nazwisko i imię kandydata)

DEKLARACJE
Deklaruję uczestnictwo kandydata w lekcjach religii/etyki
(zaznaczyć wpisując znak x)

RELIGIA [ ]

Deklaruję pobyt kandydata w świetlicy

TAK [ ]

NIE [ ]

Zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku kandydata
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły)

TAK [ ]

NIE [ ]

Zgoda na to, aby jedno z rodziców, w imieniu obojga,
podejmowało decyzje w sprawie wyjazdu kandydata,
w szczególności na wycieczki, zawody sportowe, konkursy.

TAK [ ]

NIE [ ]

Deklaruję przyjęcie kandydata do klasy pływackiej

TAK [ ]

NIE [ ]

Data ………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego*…………………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego*………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

ETYKA [ ]

