..........................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
– rodzica/ opiekuna kandydata

..........................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Wypełnia szkoła

Data i godzina wpływu

Pan Marian Bober
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Piotra Firleja w Lubartowie

Zgłoszenie do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
na rok szkolny 2018/2019 (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/imiona i nazwisko
kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia
kandydata

3.

PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL

__-__-____ w

serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

4.

Imię/imiona i nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
kandydata

5.

Adres zamieszkania kandydata

6.

Adres stałego zameldowania
kandydata (jeśli jest inny niż
adres zamieszkania)

Matki (opiekuna
prawnego)
Ojca (opiekuna
prawnego)

Matki/ prawnego opiekuna
Kod pocztowy

7.

Adres zamieszkania rodziców/
prawnych opiekunów
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu (i)
mieszkania

8.

Adresy poczty
elektronicznej i numery
telefonów rodziców
/prawnych opiekunów
kandydata (o ile je posiadają)

Matki

Ojca

Numer telefonu
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Numer telefonu
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

Ojca/ prawnego opiekuna

II.

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie)
□ TAK

□ NIE

.....................................................................................

.......................................................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy – matki/
opiekuna kandydata

Czytelny podpis wnioskodawcy – ojca/
opiekuna kandydata

III.

Oświadczenie wnioskodawcy:

1. Oświadczam/y, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1.
2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz celów związanych z edukacją mojego dziecka w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, w okresie uczęszczania do szkoły.

.....................................................................................

.......................................................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy – matki/
opiekuna kandydata

Czytelny podpis wnioskodawcy – ojca/
opiekuna kandydata

Lubartów, dnia ..................................................................

Pouczenie:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na
terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 133, 151, 156, 160 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowym zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której zgłoszenie zostało złożone.

1

Zgodnie z art. 233§ ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

