Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka do I klasy, oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Tylkowie
na rok szkolny 2022/2023
1. Zgłoszenie do:

I klasy



oddziału przedszkolnego



Data złożenia wniosku

2. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

3. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych

1

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych

4. Deklaracje

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

5. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki,
stosowana dieta, zalecenia lekarskie)
tak 

nie 

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.

Tylkowo, dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

6. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ................................

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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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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