
             Wniosek o przyjęcie dziecka  do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy 
na rok szkolny 2019/2020 

Wypełniony wniosek należy złożyd w terminie od 18. lutego do 15. marca  br. w szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole 
pierwszego wyboru. 
 

Data złożenia wniosku:  

 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
 

PESEL            Data urodzenia  

Imię (imiona) dziecka  Miejsce urodzenia  

Nazwisko   

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Miejscowośd  Kod pocztowy   

Ulica /nr domu/ nr mieszkania  Powiat   

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

Miejscowośd  Kod pocztowy   

Ulica /nr domu/ nr mieszkania  Powiat   

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślid odpowiedź) TAK  

Nr orzeczenia   

Poradnia, która podała orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 
 

Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)   

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka   

Przedszkole, do którego uczęszczało dziecko   

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców     (Kolejnośd wskazao jest istotna w procesie rekrutacji)  

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły  

1. pierwszego wyboru    

2. drugiego wyboru    

3. trzeciego wyboru    

 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
    

Opiekun (właściwe zakreślid) Rodzic Opiekun prawny 
Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
  

Imię  Nazwisko     

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
    

Województwo  Powiat    

Gmina  Miejscowośd    

Ulica /nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy    



DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
    

Telefon dom/komórka    

Adres e-mail*    

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
  

Opiekun (właściwe zakreślid) Rodzic Opiekun prawny 
Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
  

Imię  Nazwisko     

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
    

Województwo  Powiat    

Gmina  Miejscowośd    

Ulica /nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy    

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
    

Telefon dom/komórka    

Adres e-mail*    

 
*nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata. 
 

KRYTERIA PRZYJĘD    (przy spełnionych kryteriach proszę postawid znak „x”) 

Kryteria wynikające ze statutu szkoły ustalone  w uzgodnieniu z organem prowadzącym 
Tak Nie 

Liczba pkt. 
(wypełnia 
komisja) 

 

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeostwo kandydata     

 2. 
Rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie 
wychowujący kandydata pracują, prowadzą działalnośd gospodarczą  
na terenie miasta Łęczyca 

    

 3. 
Jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalnośd 
gospodarczą na terenie miasta Łęczyca 

    

 

Uwagi. 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosid o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych 
zaznaczonych we wniosku. 
 

DEKLARACJE 
  

Nauka religii i etyki □ TAK              □ NIE   

Przysposobienie do życia w rodzinie □ TAK              □ NIE   

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy □ TAK              □ NIE   

Zgoda na podjęcie przez szkołę działao związanych z ratowaniem zdrowia i życia 

dziecka. 
(udzielenie pomocy przez pracowników służby medycznej, odwiezienie do placówki medycznej przez pogotowie 

ratunkowe w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem - prawnym opiekunem) 

□ TAK              □ NIE 

  

Zgoda na okresową kontrolę stanu czystości włosów i rąk mojego dziecka na 
zasadach zgodnych ze stanowiskiem IMiD. 

□ TAK              □ NIE   

 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
 



 
Łęczyca, .................................................                      Podpis MATKI (opiekuna prawnego) .............................................. 

 

 

 

                                                                                         Podpis OJCA  (opiekuna prawnego)   ............................................. 

 

 

WNIOSKI 

Wnioskuję, by podczas podziału uczniów klasy ............................................................ na oddziały, moje 
dziecko uczęszczało: 
 
 
.............................................. ............................................................................................ ................................................................................. 
 
 
.............................................. ............................................................................................ ................................................................................. 
 

z uwagi na (właściwe zaznaczyd) 

1. w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeostwo urodzone w różnych rocznikach  

2. dzieci są spokrewnione 
 

3. dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu 
 

4. ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły 
 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia odbywad się będzie od 26 

do  27 marca 2019 r., a dla naboru uzupełniającego od 11 do 12 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8
00 

– 15
30

. 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 dane w tabeli „Deklaracje” podaję dobrowolnie, 

 niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 
 

 
 
 
  ……………………….…………………………………………                                                                                                   ……………………………………………………………. 
        podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                                                                            podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy potwierdza, że przyjął wniosek  
o przyjęcie dziecka do szkoły. 
 
 
Łęczyca, .................................................                                                  .................................................................. 

                                           (podpis dyrektora szkoły) 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu 
danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy,  
ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca, reprezentowana przez Dyrektora, tel. 24 7210355,   
e-mail; sekretariat@sp1leczyca.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@d-edu.pl; 
3. Dane osobowe dzieci i ich rodziców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach   
(Dz. U.1992.36.155 ze zm.); 

4. Dane osobowe mogą byd udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych wyłącznie  
na podstawie przepisów prawa; 

5. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do: 
a) dostępu do powierzonych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy: 
a) nie będzie przekazywała zbieranych danych do paostw trzecich, 
b) nie będzie profilowała zbieranych danych osobowych; 

7. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oświatowego i instrukcją kancelaryjną 
i archiwalną. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do kooca okresu edukacyjnego. Zaś dane 
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres roku, 
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  
i postępowanie nie zostało zakooczone prawomocnym wyrokiem. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do klasy pierwszej  w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy. 

9. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 
w Łęczycy nie będzie miała podstaw prawnych włączenia Wniosku przyjęcia dziecka do procedury naboru. 

  
Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana 
Pawła II  
w Łęczycy, reprezentowaną przez Dyrektora z siedzibą w Łęczycy, ul. Szkolna 4 w celu przeprowadzenia procedury 
naboru dzieci do klasy pierwszej. 
 
……….....……………….…………………….……                                                             ………………...…………………………………….. 
data, czytelny  podpis matki/opiekunki prawnej                             data,  czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego 

mailto:sekretariat@sp1.leczyca.pl
mailto:inspektor@d-edu.pl

