………………………………………………………..
Załącznik nr 2
Miejscowość i data

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Lesznie
ul. Leśna 13, 05-084 Leszno

WNIOSEK
dotyczy: przyjęcia dziecka sześcioletniego/siedmioletniego zamieszkałego poza obwodem szkoły
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/16
Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka/

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 ponieważ…………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….
I. DANE DZIECKA
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………….…….
Pierwsze imię ………………………..………… Drugie imię …………………………..…………………..
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Data urodzenia ………………………………………….
Miejsce urodzenia ………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,

Nazwa i adres szkoły rejonowej………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
II. DANE RODZICÓW
……………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)

…………………………………………………..
tel. kontaktowy

Adres zamieszkania ojca (prawnego opiekuna):
………………………. ………………………………………………………………………………..…………..
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

………………………………………………………
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)

………………………………………………….
tel. kontaktowy

Adres zamieszkania matki (prawnego opiekuna):
……………………………………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

Adresy poczty elektronicznej ………………………………………

……………………………………….…

(matki/ prawnego opiekuna)

(ojca /prawnego opiekuna)

III. DODATKOWE INFORMACJE
Czy dziecko będzie jeździło autobusem………………………..
Jeśli tak to proszę podać nazwę przystanku…………….………

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych oraz prac
mojego dziecka do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych
w przestrzeni publicznej i w mediach (na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej).
Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
* właściwe podkreślić

…………………………………………
czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

…………………………………………
czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,

poz. 926 z późn. zm.):

1) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,
2) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084
Leszno
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom,
4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że dane
są zgodne ze stanem faktycznym.
Podstawa prawna: art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),

…………………………………………
czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

…………………………………………
czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

Kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 marca 2015 r.

