WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
na rok szkolny 2019/2020
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha
w Bełku
I.

DANE DZIECKA

PESEL
(lub nr i seria paszportu
lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)
Imię ……….…….…… Drugie imię ……………………Nazwisko ………..…………….
Data urodzenia ………………………… Miejsce urodzenia ……………….…………….
Adres zamieszkania dziecka:
Ulica …………………………………………Nr domu……………Nr lokalu……………..
Kod ……………………………..Miejscowość …………………………………………….
Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica …………………………………………Nr domu……………Nr lokalu……………..
Kod ……………………………..Miejscowość …………………………………………….
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*
MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA*

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki prawnej

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

……………………………………….………..

….…………….…………………………….

2. Adres zamieszkania matki

2. Adres zamieszkania ojca

……………………………………………….
……………………………………………….

…………………………………………………..
…………………………………………………..

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy

……………………………………………..
4. Adres poczty elektronicznej

……………………………………………..
4. Adres poczty elektronicznej

……………………………………………..
5. Czy Pani pracuje (tak/nie)
…………………………………….

……………………………………………..

5. Czy Pan pracuje? (tak/nie)
………………..……………..

III. INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU
1. Opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach dziecka
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego …………………………………………………….
3. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły): ………………………….
………………………………………………………………………………….………
Lista wybranych szkół:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………….

IV.

KRYTERIA REKRUTACJI
(Uchwała Nr XXXIII/369/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017r.)

Lp.

Kryteria

1

3

Szkoła znajduje się w mniejszej odległości od
miejsca zamieszkania kandydata, niż szkoła
obwodowa
W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie
dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki
Rodzice samotnie wychowujący dzieci

4

Wielodzietność rodziny kandydata

1

5

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w danej szkole
Niepełnosprawność kandydata

1

Niepełnosprawność jednego (lub obojga)
rodziców kandydata
Kandydat jest dzieckiem absolwenta danej
szkoły

1

Oświadczenie rodzica/rodziców

1

Oświadczenie rodzica/rodziców

2

6

Tak/nie

Liczba
punktów
1

Wymagane dokumenty
Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/opiekunów prawnych

1

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu
zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z rodzicem
Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/opiekunów prawnych
Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/opiekunów prawnych
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnień osób niepełnosprawnych

1

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046)

7
8

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
l. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe oraz że
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
…………………………………………..

………………………………………...

Data i podpis matki/opiekunki prawnej

Data i podpis ojca/opiekuna pławnego

VI. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Administratora strony internetowej https://spbelk.pl wizerunku mojego dziecka,
utrwalonego w pracy konkursowej, podczas zabaw, zajęć i uroczystości szkolnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018r. poz.1191 z póżn. zm.)
VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku, ul. Szymochy 16,
kod pocztowy 44-237 , adres e-mail: zs5.belk@wp.pl; tel. 32 4316242
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów
określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz
realizacją procesu edukacyjnego.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, pracownik firmy NOWATOR s.c. z siedzibą
w Gliwicach, przy ulicy Kozielskiej 52, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl; tel. 32 3314808, 502 639 006
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa..
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są
nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania
zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Informujemy również, że podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani
do ich podania. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie
będzie uprawniało do przyjęcia dziecka do szkoły.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………..
Data i podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………...
Data i podpis ojca/opiekuna pławnego

Ważna informacja!
Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 1 września 2019 r.:
a) karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka.
b) inne uznane przez rodziców (prawnych opiekunów) za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie,
rozwoju psychologicznym dziecka
c) zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej (1 szt.)

