ZGŁOSZENIE DZIECKA
ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
ROK SZKOLNY 2018/19
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość
Ulica, numer domu
Kod pocztowy, poczta

DANE RODZICÓW DZIECKA/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Adres zamieszkania
Miejscowość
Ulica, numer domu
Kod pocztowy, poczta
Podpisując niniejsze zgłoszenie, oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny
(Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię o
nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
3. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09:
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia
między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli
dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel
ustawowy dziecka.
4. Pouczona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny art. 233, za
składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że decyzja zapisu dziecka do szkoły jest wspólną decyzją rodziców lub
też drugie z rodziców nie sprawuje władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
1.

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Opole, dnia …………………

1. …………………………

2. ………………………………………

1

Przyjmuję do widomości, że:
1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Opolu, przy ul. Lelewela 9.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie www.psp33.opole.pl
w zakładce Kontakt.
3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu do szkoły dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły.
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza
do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.
6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
8. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz wynik
postępowania.
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Opole, dnia …………………

1. …………………………

2. ………………………………………

Informacja dla rodziców:
1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klas I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe zgłoszenie zawiera dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów i należy
dołączyć oświadczenie.
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