WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘBORKU na rok szkolny 2018/2019
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Miejscowość
Ulica, nr

INFORMCAJA O ZLOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNYCH PLACÓWEK
Wskazać jednostki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej – niniejszą kolejność należy zachować we wszystkich wnioskach.
Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych placówek

Lp.

Nazwa jednostki

1.
2.
3.

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LĘBORKU *
(wypełniają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej
placówce
Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej,
podległej Gminie Miasto Lębork
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich
Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół (Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej)

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

*punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej powyższej kategorii

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku, tel. 598621905, email: sp3lebo@poczta.onet.pl
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 3 w Lęborku możliwy jest pod numerem tel. 598621905 lub adresem email: sp3lebo@poczta.onet.pl
3.
Dane osobowe Pani/Pana i ucznia będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w Ustawie-Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4.
Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe
Archiwum w Słupsku.
5.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6.
Rodzicom/uczniom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.)obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora
placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszych wniosek
uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

Lębork, dnia …………………………………..

Tel. ………………………………………………

Czytelny podpis …………………………………………..

