
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

 DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

 W Prabutach

Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna1  ....................................................................................

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach.

I. DANE DOTYCZĄC  E DZIECKA                                                                                                                    

Imiona i nazwisko dziecka .......................................................................................................................

PESEL dziecka ................................... Data i miejsce urodzenia .........................................................

Adres zamieszkania dziecka ....................................................................................................................

II. DANE DOTYCZĄC  E   RODZICÓW/ OPIEKUNÓW   

1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) .................................................................................................

2. Inni prawni opiekunowie (ustanowieni decyzją sądu)................................................................................

3. Miejsce pracy matki (opiekunki) ...........................................................................tel. ..............................

4. Miejsce pracy ojca (opiekuna) ...............................................................................tel. ..............................

5. Rodzina pełna/ niepełna/zastępcza2

III. RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:

 Przestrzegania postanowień Statutu Ośrodka;

 Podawania do wiadomości ośrodka  jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;

 Przyprowadzania do ośrodka  tylko zdrowego dziecka;

...................................................... .............................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

1  Właściwą odpowiedź należy podkreślić.
2  Właściwą odpowiedź należy podkreślić.



Upoważnienie do odbioru dziecka z   ośrodka  :  

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z ośrodka niżej wymienione osoby dorosłe:

1..............................................................................................................................................................
                    Imię i nazwisko                                           seria i numer dowodu osobistego                    telefon

2...............................................................................................................................................................
                    Imię i nazwisko                                            seria i numer dowodu osobistego                    telefon

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DZIECKA:

 Oświadczamy, iż przedłożone w karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym;

 Wyrażamy zgodę na okresowe przeglądy czystości dziecka; 

 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie podanych we Wniosku numerów telefonów kontaktowych;  

 Akceptujemy warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w Statucie
Orew-u3;

 Wyrażamy zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  w/w danych  osobowych,  w tym
danych  wrażliwych,  zbieranych  dla  potrzeb  związanych  z  działalnością  placówki,  promocją  oraz
marketingiem prowadzonym przez ośrodek zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, ze zm.).
Dane  te  wprowadzane  są  do  Systemu  Informacji  Oświatowej,  którego  celem  jest  gromadzenie  
i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej państwa, podnoszenia jakości
i  upowszechniania  edukacji  oraz  usprawniania  finansowania  zadań  oświatowych.  W  związku  
z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich poprawienia.

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w przedstawionych przez nas
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procedury rekrutacji  – zgodnie z  Ustawą z dnia
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, ze zm.)

...................................................... ...................................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

3  Statut Ośrodka dostępny na stronie internetowej www.fundacja.kwidzyn.pl/orew-dokumenty/ oraz w Ośrodku




