II- INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ
RADY GMINY LUBICZ Nr XXXI/387/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
*) we właściwej rubryce (Tak/ Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X
l.p.
1

2

3

Kryterium
Dziecko podlegające rocznemu
obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu
Miejsce zamieszkania dziecka:
a) w obwodzie szkoły
b) na terenie gminy Lubicz
Miejsce zatrudnienia rodziców:
a) w obwodzie szkoły
b) na terenie gminy Lubicz

4

Rodzeństwo kandydata uczęszczające
do szkoły, w której znajduje się
oddział przedszkolny

Wymagany dokument
Data urodzenia

Tak

Nie

Oświadczenie rodziców
Zaświadczenie z zakładu
pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności
Gospodarczej, zaświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego
Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danej szkoły

1. Do wniosku dołączam oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych
w punkcie…….
Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i
że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana,
że:

administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, przy ul. Piaskowej 23, 87-162
Lubicz;

z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl;

dane będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu zgłoszenia do szkoły, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)
RODO oraz art. 151.1 ustawy Prawo oświatowe;

podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyjęcia do szkoły;

dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
Pani/Pana prawa lub RODO.

MATKA/OPIEKUN PRAWNY
.................................................
Nazwisko i imię oraz podpis

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY
.................................................
Nazwisko i imię oraz podpis

