WNIOSEK REKRUTACYJNY
O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
na rok szkolny 2021/2022
1.

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 29 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021r. Przed wypełnieniem
należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji (terminarz postępowania rekrutacyjnego).

2.

Pola zaznaczone * są polami obowiązkowymi.

3.

** Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez rodziców należy rozumieć
także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

4.

*** Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia wymagane jako
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*
PESEL*
Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku *

Gmina*

Nr lokalu*

Miejscowość*

Kod pocztowy* poczta

Adres zameldowania kandydata ..............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Szkoła obwodowa ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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DANE RODZICÓW
Rodzic **

Rodzic **

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *

Adres zamieszkania
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica *
Nr budynku *
Nr lokalu *
Kod pocztowy *
Poczta *
KRYTERIA PRZYJĘCIA
Uwaga! Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie
wybranych kryteriów.
Kryteria do szkół, o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe
1.
2.

Wielodzietność rodziny
kandydata (3 i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą (załącznik nr 2)

6.

7.

Tak
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I. Oświadczenie *** rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej.
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko
(imię i nazwisko dziecka) ................................................................................................... ......................... wychowywane jest w
rodzinie wielodzietnej, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

…………………………………………

……………………………………….

podpis rodzica **

podpis rodzica **

II. Oświadczenie *** rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że
(imię i nazwisko dziecka) ............................................................................................................................ wychowuję samotnie
jako panna/ kawaler/ wdowa/ wdowiec/ osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/ osoba
rozwiedziona (niepotrzebne skreślić) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

……………………………………
podpis rodzica **

KRYTERIA DODATKOWE

Lp.

Kryteria organu prowadzącego na podstawie Uchwały Nr XVII/147/2020 Rady
Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 2020 r.

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, o przyjęcie do której
ubiega się kandydat – 5 pkt.

Zgłoszenie
kryterium do
oceny: Tak

Rodzice/opiekunowie kandydata wskazali Lubartów jako miejsce zamieszkania i
złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, w
Urzędzie Skarbowym w Lubartowie [1]
2.
a) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący – 8 pkt.
b) jeden z rodziców kandydata – 4 pkt.
3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w
zapewnieniu mu należytej opieki[2] – 3 pkt.
[1] Oświadczenie Rodziców/Opiekunów kandydata o wskazaniu Lubartowa jako miejsce zamieszkania
i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, w Urzędzie
Skarbowym w Lubartowie (zeznanie podatkowe do wglądu podczas składania dokumentów):
Oświadczamy, że za rok 2020
1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie/opiekun samotnie wychowujący,
zamieszkujemy/je w Lubartowie i złożyliśmy/-am roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za
pośrednictwem płatnika, w Urzędzie Skarbowym w Lubartowie – TAK/NIE*,
2. jeden z rodziców/opiekun kandydata zamieszkuje w Lubartowie i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w
tym za pośrednictwem płatnika, w Urzędzie Skarbowym w Lubartowie – TAK/NIE*;

* - przekreśl niewłaściwe słowo

..........................................................................
Czytelny podpis ojca/opiekuna kandydata

......................................................................
Czytelny podpis matki/opiekunki kandydata
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[2]

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych
Jan niżej podpisana/y oświadczam, że krewny mojego dziecka
(wymienić imię i nazwisko krewnego oraz stopień pokrewieństwa)
……………………………………………………………………………………………………………
wspierający rodziców w zapewnieniu
zamieszkania krewnego):

należytej opieki nad moim dzieckiem jest zamieszkała/y (adres

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

…………………………………………
(czytelny podpis rodzica**)
IV. Oświadczenie dotyczące zgodności treści zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oświadczam, że powyższe dane są zgodne
ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany/a potwierdzić wolę
podjęcia nauki w szkole (zał. nr 1 do wniosku) w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam
świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę
miejsca w szkole.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.
Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego kandydata do szkoły
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 przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Pawła II, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, tel. +48 81 855 10 57, fax +48 81 854 24 68, email: sekretariat@sp4lubartow.pl

2.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci,
jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych wyznaczonym przez Administratora, którym jest – Sławomir Zagojski – e-mail –
iod@doradztwo-lubartow.pl

3.

Dane osobowe Pana/Pani/kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, a podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rozdział 6).

4.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka mogą być przekazywane: organowi
prowadzącemu szkołę, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym
osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli
wynika to z zakresu ich kompetencji, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie
dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania.

5.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku (w przypadku
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora do sądu administracyjnego do czasu zakończenia
postępowania prawomocnym wyrokiem).
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6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w
rekrutacji. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w
procesie rekrutacji, natomiast podanie (w tym okazanie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby
móc korzystać z tych kryteriów.
W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których
dane dotyczą dostępną na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie Administratora.
8.

INNE INFORMACJE O DZIECKU
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna, zgodnie z art. 155 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
czytelny podpis rodzica**

…………………………………………
czytelny podpis rodzica**

Lubartów, dnia. …………………
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