WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
BIAŁCE na rok szkolny 2019/2020
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 10.03.2019 r. w godzinach
7.30 – 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białce

Pesel dziecka:
Imiona dziecka

Nazwisko

Data urodzenia

……………………………………

miejsce urodzenia

……………………………………

…………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(należy zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Nr orzeczenia.

………………………………………………………………………………….

Poradnia, która podała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

………………………………………………………………………………….

Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)

…………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje
o dziecku
Lp.
1. pierwszego
wyboru
2. drugiego wyboru

………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………........
Przedszkole
SP Białka

Adres przedszkola
Białka 49A, 21-300 Radzyń Podlaski

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………

Adres zamieszkania
(miejscowość ulica, numer
domu, kod pocztowy):

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Numer telefonu
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………

Adres zamieszkania
(miejscowość ulica, numer
domu, kod pocztowy):

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Numer telefonu
Adres e-mail

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Zaznacz

I ETAP
znakiem
X

1.

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

2.

Kandydat jest niepełnosprawny

3.

Jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny

4.

Oboje rodzice kandydata są niepełnosprawni

5.

Kandydat posiada niepełnosprawne rodzeństwo

6.

Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica

7.

Kandydat przebywa w rodzinie zastępczej

8.

Dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do oddziału przedszkolnego, szkoły
podstawowej w Białce

9.

Oboje rodzice dziecka/ prawni opiekunowie zamieszkali na terenie gminy
pracują.

10.

Rodzice dziecka/ prawni opiekunowie mieszkają poza gminą Radzyń Podlaski,
ale pracują w zakładach pracy na jej terenie.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Zobowiązuję się w okresie od 03 kwietnia 2019 od godz. 08.30 do 18 kwietnia 2019 r. do
godz.15.00 pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego
zostało zakwalifikowane.
Brak pisemnego potwierdzenia powoduje skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych
do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych.
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………… ……………………………………….
Podpis matki /opiekunki prawnej i podpis ojca / opiekuna prawnego

Załączniki:

L.p.

Rodzaj załącznika

1.

Akt urodzenia dziecka

2.
3.

Do wniosku dołączono ......... załączników
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
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 danych osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im.
Świętego Jana Pawła II w Białce. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie
Sylwii Kochman, z którym można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych pod adresem email: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl

2.

Dane osobowe dzieci i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia 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 Ustawie
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w zakresie realizacji
działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla
których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.

4.

Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do
pozyskiwania tych danych.

5.

Pan/i posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Jeżeli proces przetwarzania danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
przysługuje Panu/i prawo do jej odwołania w każdym czasie. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6.

Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń

.……………………………………………… ……………………………………….
Podpis matki lub opiekunki prawnej podpis ojca lub opiekuna prawnego
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wyrażam zgodę na
opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Białce na liście dzieci
przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.
.……………………………………………… ……………………………………….
Podpis matki lub opiekunki prawnej podpis ojca lub opiekuna prawnego

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

PESEL dziecka: …………………………………………….
Imię dziecka: …………………………………………….….
Nazwisko dziecka: ………………………………………….
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białce potwierdza przyjęcie wniosku o zakwalifikowanie dziecka
do oddziału przedszkolnego.

Białka, dn. ……………………..

…………………………………………...
Podpis pracownika przyjmującego wniosek

