Warszawa, dnia ………………

Dyrekcja Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 14 STO
ul. Bachmacka 3
Warszawa
Zwracamy się prośbą o przyjęcie naszego dziecka ......................................................................
do klasy 7 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.
Oświadczamy, że znamy i akceptujemy założenia wychowawcze i programowe szkoły oraz
Statut, Regulamin i Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Zobowiązujemy się do uczestniczenia w zebraniach szkolnych oraz – na prośbę nauczycieli – w
dniach otwartych, a także do współpracy ze szkołą w sprawach dotyczących wychowania
i kształcenia naszego dziecka. Deklarujemy gotowość do czynnego uczestniczenia w życiu
szkoły.
Zobowiązujemy się do terminowego wnoszenia opłat za szkołę oraz opłat towarzyszących,
wynikających z zarządzeń organów prowadzących szkołę. Zobowiązujemy się do uiszczania opłat
z tytułu kary za zwłokę, w przypadku nieterminowych wpłat czesnego, w wysokości ustawowej.
Zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1000 zł w terminie do
siedmiu dni po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klasy 7 SSP nr 14. Niewpłacenie w
powyższym terminie w/w kwoty oznacza rezygnację z nauki w szkole; wpłata rezerwacyjna jest
bezzwrotna w przypadku rezygnacji z nauki w szkole.
………………………………………
podpisy rodziców (opiekunów)
Informacja dla Kandydatów do szkoły
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest 14 Społeczna Szkoła Podstawowa i 4 Społeczne Gimnazjum
STO w Warszawie, ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa,
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

……………………………
podpisy rodziców (opiekunów)

