KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KS. ST. KONARSKIEGO W ŁUKOWIE
/dla dzieci z obwodu szkoły/

Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie na rok szkolny 2021/2022
DANE DZIECKA:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka ………......................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..............………………….......…...............
PESEL dziecka: ……………………………………………………………...................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH :
Imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej : ………………………………..…………..………..……..........,
TEL: ………......……………

adres email:...........................................................................................

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego: ………………………………..…………..……….............……..,
TEL: ………......……………

adres email:...........................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
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 szkoły podstawowej oraz przepisami
wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej
niniejsze wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a)
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego (do 10.05.2021 r.). Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w w/w. terminie oznacza
wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

..............................................................
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

..........................................................................
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie:
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59).
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
 Administratorem podanych danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13.
 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowej.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do zebranych danych oraz uzupełnianie, uaktualnianie lub
sprostowanie w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Biorąc pod opiekę dziecko, szkoła powinna wiedzieć o istotnych informacjach dotyczących dziecka.
Załączniki do wniosku:
1. W przypadku zgłoszenia dziecka 6-letniego do klasy pierwszej niezbędne jest zaświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym lub Opinia poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu
dokumentu z przedszkola).
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na czas nauki w szkole podstawowej, w przypadku
dziecka niepełnosprawnego.

Łuków, dnia ……………………………..……………

..............................................................
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

..........................................................................
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

