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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 5 
 
Dane ucznia: 
1. Imię i nazwisko:---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Data i miejsce urodzenia: ----------------------------------------------------------------------------- 
3. Adres zamieszkania: ---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego z dnia 
-------------------------------------------- na okres ---------------------------------------------------- 
5. Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania z dnia ---------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Orzeczony stopień niepełnosprawności intelektualnej ------------------------------------------- 
7. PESEL 
------- ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ 
8. Dotychczasowa realizacja obowiązku szkolnego ( szkoła rejonowa, szkoła specjalna) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Zgłoszenie ucznia do klasy --------------------------- od roku szkolnego ------------------------ 
10. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, numer ----------------------------------------------------------------------- 
11. Inne informacje o uczniu (opieka poradni specjalistycznych, szczególne zalecenia itp.) - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dane rodziców : 
 ojciec matka 
Imi ę i nazwisko   
Adres zamieszkania   
Telefon    
 
-----------------------                                                             -------------------------------------------- 
Data                                                                                                        Podpis rodzica 
 
 
  
Uczeń został decyzją Dyrektora Szkoły przyjęty do klasy ----------------- 

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

Data i podpis dyrektora 
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Imi ę i nazwisko ucznia ------------------------------------------------- 
 
Decyzje rodziców / prawnych opiekunów – wybraną decyzję proszę podkreślić 
 
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka, związanych z potrzebami placówki. 

--------------------------------------------- 
czytelny podpis 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w lekcjach religii/etyki. 
--------------------------------------------- 

czytelny podpis 
3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do 
celów edukacyjnych, projektowych, szkoleniowych i promocyjnych szkoły (np. folder, 
strona internetowa, ulotki informacyjne itp.). 

--------------------------------------------- 
czytelny podpis 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka we wszystkich formach 
zajęć proponowanych przez szkołę, które są zgodne ze Statutem Szkoły. 

--------------------------------------------- 
czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105; ul. Nieszawska 21, 61-

021 Poznań. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZSS nr 105 Poznań jest:  „TMP” s.c. M.Idaszak, T.Stochniałek, 

ul.Starowiejska 8, 61-664 Poznań;  adres poczty elektronicznej : iod@tmpsc.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustaw: z  dnia 

14.12.2016 r. prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi dot. Realizacji nauczania. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i  przechowywane 

przez okres niezbędny do realizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u  Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

� dostępu do swoich danych osobowych. 

�  żądania do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

� żądania do usunięcia danych gdy: 

� dane są już niezbędne do celów do których zostały zebrane. 

� dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

� Żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

� osoby te kwestionują prawidłowość danych. 

� przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych. 

� Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 

których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

 tym profilowaniu. 

8. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 


