Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łukowej
Łukowa 86 A, 33-140 Lisia Góra
tel. 14 678 80 56
e-mail:splukowa@lisiagora.pl
strona: www.szkolalukowa.szkolnastrona.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Kingi w Łukowej
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020
Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych :
1.

NAZWISKO i IMIONA DZIECKA

2.

DATA URODZENIA DZIECKA

3.

PESEL DZIECKA
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamośd

4.

5.

IMIĘ NAZWISKO
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DZIECKA

Matki

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Kod pocztowy

Ojca

Miejscowośd
Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowośd
6.

7.

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

NUMER TELEFONU
KONTAKTOWEGO
ADRES MAILOWY

Ulica

MATKI

Numer domu/numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

OJCA

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Lista wybranych szkół wg preferencji
Lp.

Nazwa szkoły

Adres

1.
2.
3.

Szkoła obwodowa:
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Kryteria przyjęcia
Należy zaznaczyd właściwą odpowiedź. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania - w
przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyd
odpowiednie dokumenty.

2.
1.

2.

Kryteria podstawowe

Kandydat mieszka w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z
obwodem wybranej szkoły – oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

Tak / Nie

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w
obwodzie szkolnym wybranej szkoły- oświadczenie rodzica/ prawnego

Tak / Nie

opiekuna

3.

Wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych przy rozliczaniu
podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy
Lisia Góra- oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4. Rodzeostwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole w
Łukowej – dane potwierdza dyrektor szkoły

Tak / Nie
Tak / Nie

Kryteria dodatkowe
1. Wielodzietnośd rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)- oświadczenie

Tak / Nie

rodzica /prawnego opiekuna

2. Niepełnosprawnośd kandydata-orzeczenie o niepełnosprawności lub o

Tak / Nie

stopniu niepełnosprawności

3. Niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata- orzeczenie o

Tak / Nie

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

4. Niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata- orzeczenie o

Tak / Nie

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata -orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Tak / Nie

5.

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny

Tak / Nie

wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację; akt zgonu

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą- orzeczenie sądu

Tak / Nie

Dodatkowe informacje:
Lp.

INFORMACJA

DEKLARACJA
(zaznaczyd właściwe)

1.

Dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym
Tak / Nie

2.

Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
Tak / Nie

3.

Dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej
Tak / Nie

4.

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii
Tak / Nie
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
rozdział 6) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomośd
przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnieo do potwierdzania okoliczności wskazanych w
powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej będę zobowiązany(a) potwierdzid wolę
korzystania z usług tej szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomośd, że brak
potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

……………………………………
Podpis matki/prawnego opiekuna

……………………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

Zapoznanie z Klauzulą informacyjną
1. Administratorem podanych danych osobowych przekazanych we wniosku jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukowej zwany dalej:
„Administratorem”.
2. Możesz skontaktowad się z Administratorem pisząc na adres: splukowa@lisiagora.pl lub telefonując pod numer: 14 6788056 /
Możesz skontaktowad się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na
adres: ido@lisiagora.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepis prawa tj. § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji
Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
4. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zobowiązania oraz do podjęcia niezbędnych
działao przed zawarciem Zobowiązania.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Zobowiązania
będą niemożliwe.
6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, wynikające z od dnia rozwiązania Zobowiązania.
7. Administrator przekaże dane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
8. Administrator nie zamierza przekazywad danych do paostwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
9. Masz prawo żądad od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do
ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

………………………………….
Podpis matki/prawnego opiekuna

……………………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

