Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa" w Jarocinie
Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

....................................., data ...............................r.
(miejscowość)

(data)

DANE WNIOSKODAWCY
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
(imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/, adres do korespondencji)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa"
w Jarocinie

WNIOSEK
o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wnioskuje o wcześniejsze przyjęcie mojej córki / mojego syna ......................................................................,
(imię i nazwisko dziecka)

ur. .................................r., zamieszkałej / zamieszkałego....................................................................................
(data urodzenia)

(adres zamieszkania dziecka)

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego ,,Warszawa" w Jarocinie w roku szkolnym ...................... / ....................... .

Jednocześnie informuję, że*:
dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Nr ............. w ................................
co poświadczam załączonym dokumentem (zaświadczenie / informacja z przedszkola);
 dziecko nie odbyło wcześniejszego przygotowania przedszkolnego, w związku z czym przedkładam
Opinię Nr .................. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ................................ z dnia ...................... .

.......................................................................
(czytelny podpis matki, opiekunki prawnej)

______________________________
* właściwe zaznaczyć

.....................................................................
(czytelny podpis ojca, opiekuna prawnego)

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa" w Jarocinie
Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

K L A U Z U L A I N F O R M A C Y J N A dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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), zwanego dalej
,,Rozporządzeniem RODO" informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku jest:
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747-20-06,
e-mail: szkola5jarocin@op.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: iodo@jarocin.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ,,Rozporządzenia RODO"
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wydania decyzji o wcześniejszym
przyjęciu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm),
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być
m in. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawo do przenoszenia danych (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia ,,RODO").
7. W przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO”,
ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałam się / zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej:

..............................., dnia .........................r.
(miejscowość)

(data)

......................................................... .....................................................
(podpis matki, opiekunki prawnej)

(podpis ojca, opiekuna prawnego)

