Nr w księdze uczniów……………
PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Zbylitowska Góra "Dwór"
ul. Zbylitowskich 95
33-113 Zgłobice

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki
……….……………………………………....…………………………… do klasy ..................
Do Gimnazjum w roku szkolnym ............ /..........
Internat: TAK / NIE *
Tarnów, dnia ..............................

………..………………….………………..……...
…….…………………….…….………………….
(podpis obojga rodziców lub opiekunów)

I. DANE OSOBOWE UCZNIA
1. Nazwisko ..................................................................................................................................
2. Imię (imiona) 1. ................................................... 2. ................................................................
3. Data urodzenia ..................... miejsce ur. .............................. woj. …...................................
4. NR PESEL ……………………
5. Adres zamieszkania: ulica ............................................. nr domu ............. mieszk. .............
kod pocztowy ..................... miejscowość ......................................... gmina ............................
powiat .................................. województwo ...................................... poczta ...........................
Jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania należy wypełnić pkt 6.
6. Adres zameldowania: ulica .......................................... nr domu …........... mieszk. ............
kod pocztowy ................ miejscowość ............................................... gmina ...........................
powiat .......................... województwo ........................................ poczta .................................
II. DANE O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH) UCZNIA
Rodzina: pełna – niepełna – półsierota – sierota – wielodzietna – zastępcza *
1. Opiekun/ka (stopień pokrewieństwa - .................................................................................)
nazwisko i imię .............................................................................. tel. .......................................
stały adres zamieszkania: ulica ..................................... nr domu ............. mieszk. ................
kod pocztowy ................. miejscowość ................................ gmina ….……............................
powiat .................................. województwo ..................................... poczta ...........................

2. Opiekun/ka (stopień pokrewieństwa - .................................................................................)
nazwisko i imię ................................................................................... tel. ...................................
stały adres zamieszkania: ulica .......................................... nr domu ............ mieszk. .............
kod pocztowy ................... miejscowość ................................... gmina …..………...............
powiat ................................. województwo ...................................... poczta ............................
3. Kurator sądowy: tak /nie *
Jeśli - tak, to wpisać:
-sygnatura akt ……………………………………………………… telefon ……………....
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie - kwestionariusz osobowy ucznia
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
3. Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.
4. 2 fotografie do legitymacji (z podpisem na odwrocie).
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do hipoterapii, terapeutycznej
jazdy konnej i nauki pływania.
6. Dodatkowe informacje o uczniu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
zastrzeżenia zdrowotne, zalecenia rehabilitacyjne, itp.):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Wyrażam/nie wyrażam * zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w kwestionariuszu w związku z procesem rekrutacji do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Dwór w Zbylitowskiej Górze oraz wykorzystywanie
wizerunku mojego dziecka w związku z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883).
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Dwór w Zbylitowskiej Górze danych osobowych mojego syna/córki
………………………………................................……. w celu publikacji na szkolnej stronie
www.soswdwor.pl , osiągnięć i wyróżnień uczniów, zdjęć i opisów uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych. Poinformowano mnie, że administratorem danych
osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dwór w Zbylitowskiej
Górze i że dane te są przetwarzane w wyżej wymienionych celach oraz o dobrowolności
podawania danych osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich poprawiania.
Tarnów, dnia ...............................

…...………………………………………………….
………………………………………………………
(podpis obojga rodziców lub opiekunów)

*/ właściwe podkreślić)

