ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELECHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta

Dziecko uczęszczało do
……………………………………….

w ………………………….
……………………………

(dokładny adres z kodem pocztowym)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Żelechowie,
ul. Ogrodowa 3

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy ……. o profilu ……………………………..
(ogólnym/sportowym)
Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie
na rok szkolny 2017/2018
INFORMACJE O UCZNIU:
Nazwisko:
Imię:

Drugie imię:

Data urodzenia:

Miejsce:

PESEL:
Adres zameldowania:

Ul.

Gmina:

Powiat:

Adres zamieszkania:

Woj.

Ul.

Uzupełnić jeśli inny niż wyżej

Gmina:

Powiat:

Woj.

Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca nauki:

……………… km

Rodzaj miejscowości zamieszkania, zaznacz właściwe:
wieś

Miasto powyżej 5 tyś, mieszkańców

Miasto do 5 tyś. mieszkańców

Czy będę korzystał/a z dowożenia

TAK

NIE

INFORMACJE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH:
Nazwisko

Imię

Telefon kontaktowy

Matka/prawny opiekun:
Ojciec/prawny opiekun:
Adres zamieszkania:
Gmina:

Powiat:

Woj.

Oświadczenie o wyborze religii/etyki
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach (przy wybranym przedmiocie proszę postawić
znak „x”):
Religia

Etyka

INFORMACJE DODATKOWE: Czy dziecko posiada (proszę postawić znak „x”): :
TAK

NIE

Orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej
Opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej

………………………………….
Ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
tel/fax 025 7541315, 025 7541022
e-mail: zs_orgodowazelechow@o2.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELECHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

WAŻNE
Informujemy, że uczeń objęty jest obowiązkiem szkolnym. Obowiązek ten wynika ustawy z dnia
29.XII.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016r.,, poz. 35). Podlega on egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r,, poz.
599) w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Karze grzywny za
nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego.
………………………………….
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Załączniki:
 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 Świadectwo promocyjne ukończenia ostatniej klasy (nie dotyczy klasy I szkoły podstawowej)
 1 fotografia
 Karta zdrowia i karta szczepień ucznia (składają uczniowie spoza obwodu)
Podanie składa rodzic osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Żelechowie. Rodzic jest
zobowiązany do okazania aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu potwierdzającego dane
dziecka.

INFORMACJA:
Na podstawie art. 24,32,35 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2016r., poz.
922) informuję Panią/Pana, że administrator danych osobowych w Zespole Szkół w Żelechowie zbiera
i przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym
gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania,
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane,
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem
OŚWIADCZENIE WOLI:
Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/moich dzieci uczęszczającego/cych do Zespołu Szkół w Żelechowie, a także moich i członków
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno –
wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.

.............................................................
(podpis rodziców / prawnych opiekunów)

Żelechów, dn. ……………………

Ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
tel/fax 025 7541315, 025 7541022
e-mail: zs_orgodowazelechow@o2.pl

