KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DZIECKA
DO KLASY …………………. NA ROK SZKOLNY ……………/…………..
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka:…………………………………………………………..........
2. Data urodzenia:…………..………………………………………………………………….
3. PESEL………………………………………………………………………………….........
4. Adres zamieszkania (z kodem):………………………………………………………...........
5. Przedszkole, do którego dziecko uczęszcza:…………………………………………………
6. Obwód szkoły, do którego dziecko przynależy:……………………………………………..
W przypadku przeniesienia numer szkoły, do której dziecko uczęszczało:…………………
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*
MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA*

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki prawnej

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

……………………………………….………..

….…………….…………………………….

2. Adres zamieszkania matki

2. Adres zamieszkania ojca

……………………………………………….

…………………………………………………..

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy

……………………………………………..
4. Adres poczty elektronicznej

……………………………………………..
4. Adres poczty elektronicznej

……………………………………………..

……………………………………………..

*

Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż przedłożone informacje na temat miejsca zamieszkania są zgodne ze stanem
faktycznym oraz jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………..
(miejscowość, data)

……………….…................................
(podpis matki/opiekunki prawnej i ojca/opiekuna prawnego)

Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym wniosku jest Dyrektor Społecznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku, ul. Świętego Józefa 30, 44-217
Rybnik, tel. 324223303 e-mail: sekretariat@sord.rybnik.pl. Dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia
uczęszczania dziecka do szkoły a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez
1 rok. Dane zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym. Po rozpoczęciu nauki, dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji
Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o
systemie informacji oświatowej oraz do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu
na adres zamieszkania dziecka informację o realizowaniu obowiązku szkolnego na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy również, że podanie danych osobowych
wymienionych w pkt. I i II jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich
podania. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu
prawa i nie będzie uprawniało do przyjęcia dziecka do szkoły.
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III. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
Podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
………………………………….
czytelny podpis matki

………………………………
czytelny podpis ojca
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