Wypełnia ZSP w Bukowcu
Data złożenia
Podpis przyjmującego

KARTA ZAPISU DZIECKA
na rok szkolny 2017/2018
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bukowcu, ul. Szkolna 3, 95-006 Brójce
A. Dane osobowe dziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imiona
Nazwisko
PESEL
W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data i miejsce urodzenia
dzień

miesiąc

rok

miejsce

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

ojciec (opiekun prawny)

Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
Dziecko

Miejscowość
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Poczta

Nr mieszk.

matka (opiekun prawny

ojciec (opiekun prawny)

Dane dotyczące szkoły
obwodowej:
(dot. dzieci niezameldowanych w
obwodzie ZSP w Bukowcu)

nazwa

adres

B. Oświadczenie dotyczące treści deklaracji.
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpisem wyrażam zgodną wolę obojga rodziców.
…………………………………….
(podpis matki / opiekuna prawnego )

i/lub

……………………………………………
(podpis ojca / opiekuna prawnego )

D. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest ZSP w Bukowcu. Mam świadomość przysługującego mi
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez ZSP w Bukowcu jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195 )
.

Podpisem wyrażam zgodną wolę obojga rodziców.

…………………………………….
(podpis matki / opiekuna prawnego )

…………………………………, ……………..r.
Miejscowość
data

i/lub

……………………………………………
(podpis ojca / opiekuna prawnego )

