Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul 11 Listopada 21
Tel./ Fax 32 24 11 706, email: sp39@sp39.chorzow.pl
Chorzów, dnia ____-____ - 2020 r.
_____________________________________
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Zgłoszenie do klasy I ( z rejonu ) dziecka do Szkoły
Podstawowej nr 39 w Chorzowie
I DANE KANDYDATA
1. Imię ( imiona ) nazwisko: _________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia: _________________________________________________________
3. Pesel:

___________________________________________________________

4. Adres zameldowania:

__________________________________________________________

5. Adres zamieszkania:

__________________________________________________________

6. Przedszkole / Oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszczało 2019/2020:
____________________________________________________________________________________

II DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / Opiekun prawny

Ojciec / Opiekun prawny

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

Czytelny podpis rodzica / Opiekuna prawnego _______________________________________

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego RODO) informuję Panią/Pana, że:
 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy
ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów
 naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch i można skontaktować się
z nim przez e-mail biuro@bitprotect.pl
 celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest prowadzenie rekrutacji - zapisów dzieci
do klasy pierwszej , a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz §
26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji;
 podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencjami niepodania danych może być błędne wprowadzenie danych dziecka
do dokumentacji szkolnej.
 dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego ;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pan prawa lub rozporządzenie.

Czytelny podpis rodzica / Opiekuna prawnego __________________________

Decyzja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
o przyjęciu / odmowie przyjęcia dziecka do szkoły
Na podstawie powyższego zgłoszenia informuję o przyjęciu / odmowie przyjęcia⃰ ⃰

dziecka

( imię i nazwisko ) __________________________________________________________
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
⃰ Dziecko nie było objęte edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020
brak opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
dotycząca możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko 6 – letnie.

Chorzów, dnia ___________________

Pieczęć i podpis Dyrektora SP 39 Chorzów ____________________

