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

data ……………………………………

imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata

…………………………………………………………..………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2019/2020
Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

I.
Dane osobowe kandydata:
Imię/imiona kandydata
Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
Miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata w przypadku braku
serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

II.
Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych
Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej
Imię
Nazwisko
Dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego
Imię
Nazwisko
Dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy
III.

Adres e-mail

Dodatkowe informacje o kandydacie (należy podkreślić właściwe)

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na niepełnosprawność
wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący,
niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)

art. 127 ust. 4 i 14 ustawy Prawo oświatowe
oraz §1 ust. 1 i § 2 ust. 1, pkt. 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. poz. 1578, z późn. zm.)

TAK NIE

Inne ważne informacje o dziecku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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Dodatkowe informacje zbierane przez szkołę (wstaw znak X)
Dziecko będzie korzystać z:

TAK
wyrażam zgodę

NIE
wyrażam zgody

TAK/NIE

Adnotacje komisji
rekrutacyjnej

Świetlica
Obiady
Rodzice upoważniają Szkołę do podejmowania decyzji w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia dziecka
Rodzice proszą o organizację w szkole nauki religii dla mojego dziecka
IV.
Lp.

Informacja o spełnianiu kryteriów
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Ryki

Liczba punktów

1.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców
(opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej
szkoły podstawowej.

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka
wspierający
rodziców
(opiekunów
prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

3.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w
danej szkole

2

4.

Łączna liczba punktów

3

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie/niespełnianie
wymienionych kryteriów.
Oświadczenie dotyczące zatrudnienie rodziców (opiekunów prawnych).

TAK/NIE

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka.
Oświadczenie dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo dziecka.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie postępowania rekrutacyjnego,
o pierwszeństwie przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
stanowiących załączniki.

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I
szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
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Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu jest Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach, ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Jakubaszek-Głodek,
e-mail: magdalena.jakubaszek@zso1ryki.pl
3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane
w celu przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. g RODO,
4) odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający usługi i przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane
przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)
7) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –
w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły dane nie są przetwarzane na postawie
art. 6 ust. 1 lit.e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie
przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie
naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
9) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO;
10) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.

...............................................................
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

............................................................
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA
I KANDYDATA1

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata:
...............................................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata:
...............................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania kandydata:
...............................................................................................................................................................

Miejsce zameldowania kandydata:
...............................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

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

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

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

1Zgodnie

z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) do zgłoszenia

dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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