KWESTIONARIUSZ
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W KRAKOWIE
(do klasy: trzeciej, czwartej, szóstej, siódmej, ósmej)
Wypełniać czytelnie drukowanymi literami
1. Nazwisko i imiona kandydata: __________________________________________________________
2. Numer PESEL kandydata: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Data i miejsce urodzenia: ______________________________________________________________
4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) kandydata:
a) ojca: _________________________________________________ tel. ________________________
b) matki: _______________________________________________ tel. ________________________
5. Dokładny adres zameldowania kandydata:
ul. _________________________________________ miejscowość ___________________________
kod _________ poczta ________________ gmina __________________
6. Dokładny adres zamieszkania kandydata (jeśli jest inny niż zameldowania):
ul. ________________________________________ miejscowość ____________________________
kod ________ poczta ________________ gmina __________________
7. Adres e-mail rodziców: _______________________________________________________________
8. Adres zamieszkania rodzica (ojca lub matki), jeśli jest inny niż dziecka:
__________________________________________________________________________________
9. Numer i adres rejonowej szkoły podstawowej (wg zamieszkania):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Numer i adres szkoły podstawowej, do której uczęszczał kandydat:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Klasa, do której kandydat aplikuje: ______________________________________
12. Kryteria rekrutacyjne wynikające z prawa oświatowego (proszę podkreślić kryteria odpowiadające
sytuacji kandydata oraz dołączyć dokument je potwierdzający):
a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
13. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne (proszę podkreślić kryteria odpowiadające sytuacji kandydata oraz
dołączyć dokument je potwierdzający):
a) rodzeństwo w Szkole Podstawowej Ruchu Światło-Życie;
b) dziecko pracownika Szkoły Podstawowej Ruchu Światło-Życie;
c) rodzice należą do Domowego Kościoła lub Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie;
d) rodzice są członkami stowarzyszenia lub ruchu katolickiego: _______________________________
________________________________________________________________________________;
e) dziecko należy do parafii pw.: Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie- Bieńczycach, św. Józefa na
os. Kalinowym lub św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303.
f)
Informacja
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997 r.) informuję, że
administrator danych osobowych w Szkole Podstawowej Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka
Blachnickiego z siedzibą na os. Jagiellońskim 17 w Krakowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana
dziecka i jego prawnych opiekunów w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności
szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełnienia,
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator w Szkole Podstawowej Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka
Blachnickiego dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczenie
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczamy, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania oraz przetwarzania moich danych osobowych
oraz osób mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie.

Data
________________________

Podpis obojga Rodziców
_____________________________________
_____________________________________

