Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi
84-230 Rumia, ul. Ceynowy 24 , tel. /fax 58 771 27 43

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ. RODZINY W RUMI
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek
im. Świętej Rodziny w Rumi do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

I.

Dane osobowe kandydata (dane obligatoryjne)

1. Imię i nazwisko …………………………………………….
2. Data urodzenia ……………………………………… PESEL ……………………………
3. Imiona i nazwiska rodziców kandydata
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata
miejscowość ……………………… ulica …………………………. nr …………
kod pocztowy…………………………… poczta……………………………........
5.

Miejsce zamieszkania kandydata (jeśli jest inny niż adres rodziców)

miejscowość ……………………… ulica …………………………. nr …………
kod pocztowy………………………… poczta………………………………........
6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

II.
7.

Informacje dodatkowe (dane fakultatywne)

Oświadczenie rodziców dziecka - kandydata
Zapisując dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej
Rodziny w Rumi jestem świadomy/a, że jest to szkoła katolicka. Zgodnie z § 44 ust. 3
Statutu tej szkoły oświadczam, że akceptuję przyjęty w szkole system wartości i wyrażam
wolę realizacji statutowych obowiązków rodziców.

Rodzeństwo kandydata do szkoły jest lub było uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej
Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi
(imię i nazwisko rodzeństwa uzupełnia wnioskodawca, nr z Księgi Ucznia wpisany
zostanie w sekretariacie)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że jestem pracownikiem szkoły/przedszkola sióstr salezjanek w Rumi.
(podkreślić właściwe)
10. Oświadczam, że kandydat wychowuje się w wielodzietnej rodzinie
(informacja o rodzeństwie: imię, wiek)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi
84-230 Rumia, ul. Ceynowy 24 , tel. /fax 58 771 27 43

--------------------------------------------------------------------------------------------------11. Nazwa i miejsce uczęszczania do przedszkola
……………………………………………...…….…………………………………………
12. Informacja o stanie zdrowia dziecka (wady rozwojowe, choroby, alergie itp.)
……………………………………………...…….…………………………………………
……………………………………………...…….…………………………………………
13. Motywacja wyboru dla dziecka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek
…………………………………………………………………………………………………
……………......…………………………………………………………………………………
………......................................…………………………………………………………………
………………………......................................…………………………………………………
………………………………………......................................…………………………………
………………………………………………………......................................…………………
………………………………………………………………………......................................…
………………………………………………………………………………………...................
...................………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r.
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
,,RODO”), informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej
Rodziny w Rumi przy ul. Ceynowy 24, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania danych osobowych,
2) podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do szkoły oraz w realizacji procesu edukacyjnowychowawczego w czasie pobytu dziecka w szkole,
4) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub do odwołania upoważnienia
przez rodzica,
5) wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
wycofania jej, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji,
7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem
danych: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi, reprezentowanym
przez dyrektora szkoły.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich i dziecka
i tym samym wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z rekrutacją.

data wpływu wniosku …………………………………………….
Do wniosku dołączam zaświadczenie z zakładu pracy w celu potwierdzenia piątego kryterium
(tak/nie - podkreślić właściwe)

……………
data

………………………………………
podpis rodziców

