………………………………
Data i godz. przyjęcia wniosku

KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
na rok szkolny 2020/2021
1. Dane kandydata:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zamieszkania
2. Dane rodziców/opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres zamieszkania

Numer telefonu matki
(nieobowiązkowe)
Numer telefonu ojca
(nieobowiązkowe)
Adres poczty elektronicznej
Rodzica/rodziców/opiekunów
(nieobowiązkowe)

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

3 .Dane uzupełniające:
• Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej
TAK NIE
• Czy dziecko będzie korzystało z posiłków w stołówce szkolnej
TAK NIE
• Czy dziecko będzie korzystało z dowożenia organizowanego przez gminę TAK NIE

4.Informacje dotyczące rekrutacji.
• Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci z
ustalonego obwodu.(zgodnie z art.133 ust.1 ustawy z dn.14 grudnia 2016r.Prawo
Oświatowe, Dz.U.z 2017r, poz.59)
• Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
5. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły
podstawowej (właściwe zaznaczyć):
• Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
• Kontynuacja nauki w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w
Gołdapi.
• Samotne wychowanie kandydata w rodzinie. (odpowiednie oświadczenie)
Data: ……………………
……...................................................................................................................
podpis matki/prawnej opiekunki
……………………………………………………………………………
podpis ojca/ prawnego opiekuna

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: ………………………..……
...........................................................................................................
podpis matki/prawnej opiekunki
………………………………………………………………………
podpis ojca/ prawnego opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dla rodzica / opiekuna prawnego
dostępną na stronie internetowej Szkoły, w Sekretariacie oraz na Tablicy Ogłoszeń przy wejściu
głównym do budynku Szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu w
polach oznaczonych jako (nieobowiązkowe), w celu i zakresie w nim określonym.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem.

Data: ………………………..……

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

podpis matki / prawnej opiekunki
……………………………………………
podpis ojca / prawnego opiekuna

