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PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ___________
Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w Zielonej Górze
w roku szkolnym______________
DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko_________________________Imiona__________________________________
Numer PESEL



Obywatelstwo___________________Data i miejsce urodzenia_______________________
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Ulica_______________________________Numer domu___________________________
Miejscowość__________________________Kod pocztowy _________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI
(proszę o wypełnienie jeżeli inny niż zameldowania)

Ulica_____________________________________Numer domu_____________________
Miejscowość_______________________________Kod pocztowy ____________________
WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
Proszę podać nazwę placówki oświatowej, w jakiej dziecko realizowało obowiązek
przedszkolny______________________________________________________________
Proszę

podać nazwę

obwodowej

szkoły podstawowej

w

rejonie

zameldowania:

_________________________________________________________________________
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 Tak  Nie

Jeśli tak, to orzeczenie wydane jest w dniu_______________przez___________________
________________________________________________________________________
Numer orzeczenia__________________________________________________________
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Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 Tak  Nie

Jeśli tak, to opinia wydana jest w dniu ________________przez_____________________
_________________________________________________________________________
Numer opinii ______________________________________________________________

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (alergie, diety itp. ):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Szczególne uzdolnienia, zainteresowania dziecka
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ______________________________________
Adres do korespondencji ____________________________________________________
Tel. _____________________________________________________________________
Adres e-mail ______________________________________________________________
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego_______________________________________
Adres do korespondencji ____________________________________________________
Tel. _____________________________________________________________________
Adres e-mail ______________________________________________________________
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Uwaga!
Szkoła jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nauka jest
odpłatna. Wysokość opłat i zasady ich naliczania określa Regulamin opłat związany z nauką
w szkole prowadzonej przez Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Salomon”.
Informacja o ochronie danych osobowych
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), informuję Panią/
Pana, że administrator danych osobowych w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej
„Salomon” w Zielonej Górze zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka
i członków jego rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno
-wychowawczo -opiekuńczej działalności szkoły. Administratorem danych osobowych jest
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Zielonej Górze ul. Lilii Wenedy 8.
W razie niejasności można kontaktować się z administratorem danych osobowych pod
adresem biuro@salomon.edu.pl. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
Rozporządzenia RODO –zgoda osoby lub opiekuna prawnego. Informuję, że przysługuje
Panu/ Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania, usunięcia
lub

ograniczenia

przetwarzania

czy

sprostowania

w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Przekazane
dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany lub częściowo
zautomatyzowany przez cały cykl edukacyjny. Jednocześnie informuję, że administrator
danych osobowych w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” w Zielonej Górze
dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie
z prawem.
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Oświadczenie woli
Zapoznałem/ am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych
moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w celu
realizacji procesu rekrutacji do szkoły. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233
kodeksu karnego oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze
stanem faktycznym
____________________________________
(data i podpis)
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