Załącznik nr 3
Murowana Goślina, ……………………...
…………………………………….
imiona i nazwiska rodziców

Nr przyjęcia: ………………
(nadany przez sekretariat)

…………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………….
…………………............................
telefony rodziców
………………………………………………..
adres poczty elektronicznej
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie

WNIOSEK RODZICA
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
w roku szkolnym 2018/2019
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………
urodzonego ……………………... w ………………………….PESEL……………………….
(data urodzenia)
(miejscowość)
zameldowanego ul. ……………………………………. w …………………………………..
zamieszkałego ul. ……………………………………….w …………………………………..,
posiadającego rodzeństwo: ……………………………………………………………………..
(imię i rocznik)
z dniem 1 września 2018 r. do klasy sportowej o profilu ……………………………………....
Zobowiązuję się zapewnić dziecku dotarcie do i ze szkoły w przypadku, gdy zajęcia
rozpoczynają się lub kończą się poza godzinami odjazdu autobusu szkolnego.

………………………………………….
(podpisy rodziców)

OŚWIADCZENIE
RODZICA DZIECKA
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
tj.:
- imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- numeru telefonu prywatnego i służbowego, adresu poczty elektronicznej
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie w związku
z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
w stosunku do mojej/mojego córki/syna – uczennicy /ucznia
....................................................................
..........................................................
data i podpis rodzica

Zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/ Pana/ Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
2) Pani/ Pana/ Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku
nauczania oraz kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,
3) dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5) wszelkie zmiany danych zawartych w karcie zapisu dziecka do szkoły wymagają formy pisemnej.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji
nauki religii jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

…………………………..………
imię i nazwisko dziecka

...........................………………….
data i podpis rodzica

Potwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................………………….
data i podpis rodzica

