Data przyjęcia wniosku ……………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Proszę o przyjęcie ……………………………………………….. ucz. klasy …………………
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.
I Dane o dziecku
1. Data urodzenia …………………………………… miejsce urodzenia ………………..
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………...
3. Telefon domowy………………………………………………………………………...

4. Telefony komórkowe rodziców …………………………. ..…………………………
matki

ojca

5. Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe,
alergie itp. ……………………………………………………………………………….
II Dane sytuacji rodzinnej dziecka
1. Rodzina pełna, niepełna, rozbita1, inna sytuacja………………………………………...
2. Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka:

Dane ojca (opiekuna)

Dane matki (opiekunki)

Imię i nazwisko
Zawód wykonywany
Telefon zakładu pracy
Godziny pracy
Miejsce pracy
3. Rodzeństwo uczące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach (podać
imię, nazwisko, klasę)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

III Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy
W godz. od …………… do………………… łączna liczba godzin dziennie ……………...

IV Decyzja komisji kwalifikacyjnej
Komisja

powołana

zarządzeniem

wewnętrznym

Dyrektora

Szkoły

Podstawowej

im. Jana Pawła II w Głojscach zakwalifikowała /nie zakwalifikowała ucznia do świetlicy
szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.
Podpis przewodniczącego Komisji …………………………………………....
Podpis członków Komisji …………………………………………………..…
………………………………………………….…..
1

Niepotrzebne skreślić

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata z urzędu do szkoły obwodowej, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej
do której zgłoszenie zostało złożone.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
i załącznikach, dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmianami)
oraz rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
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, tzw. RODO), (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

…………………………………………..
Data

………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata

