Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
lub oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Tylkowie
na rok szkolny 2022/2023
Wniosek dotyczy przyjęcia dziecka do: …………………………………………………
proszę wpisać klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego
Data złożenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy

TAK

zakreślić odpowiedź)

NIE

Jeśli tak proszę załączyć kserokopię orzeczenia
Dodatkowe informacje o
dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Szkoła Podstawowa

Lp.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie

1. pierwszego wyboru

Adres szkoły
Tylkowo 1, 12-130 Pasym

2. drugiego wyboru

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji
Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

1

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Imię*

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za granicą

Drugie imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom/komórka*

Adres e-mail

*oznaczone pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez gminę lub dyrektora
w uzgodnieniu z organem prowadzącym
5
0

1.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole

2.

Dziecko uczęszczało do szkoły– kontynuacja nauki

3.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej
nadzorem kuratorskim lub rodziny zastępczej.

Uwagi.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia
danego kryterium.
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Deklaracje

Tak

Nie

(podpis)

(podpis)

Nauka religii i etyki
Zgoda na podjęcie przez szkołę działań związanych z
ratowaniem zdrowia i życia dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby szkoły
Zgoda na okresową kontrolę stanu czystości włosów i rąk
dziecka na zasadach zgodnych ze stanowiskiem IMiD
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
Oświadczenie
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie
z wnioskiem oraz przepisami 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.
3. Dane w tabeli „Deklaracje” podaję dobrowolnie.
4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu.

………………………………………………

……………………………………….

Podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

Specyfikacja załączników do wniosku:

Kolejny
numer
załącznika

Forma załącznika1

Rodzaj załącznika

1.
2.
3.
4.

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie
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Uwagi

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Tylkowie, Tylkowo 1, 12-130
Pasym, reprezentowana przez dyrektora szkoły, tel. 89 6212131

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Szkoła Podstawowa w Tylkowie, Tylkowo 1,
12-130 Pasym, tel. 89 621 21 31, e-mail: sekretariat@sptylkowo.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., Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248).

4.

Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą: dyrektor, pracownicy administracji szkolnej,
pielęgniarka, nauczyciele, inspektor ochrony danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne;

5.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2019 r. poz. 1664)
oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie nie będzie przekazywała zbieranych danych osobowych do państw
trzecich oraz nie będzie profilowała zbieranych danych osobowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

8.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

9.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do Szkoły
Podstawowej w Tylkowie. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Szkoła
Podstawowa w Tylkowie nie będzie miała podstaw prawnych włączenia wniosku o przyjęcie dziecka do
procedury rekrutacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Szkołę Podstawową
w Tylkowie, reprezentowaną przez dyrektora szkoły z siedzibą w Tylkowie 1, 12-130 Pasym w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

………………………………………………….
data, czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………………..
data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
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POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

PESEL dziecka: …………………………………………….

Imię dziecka: …………………………………………….….

Nazwisko dziecka: ………………………………………….

Dyrektor Szkoły potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Tylkowo, dn. …………………..

…………………………………
pieczątka i podpis dyrektora
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