Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W GŁUSKU Z SIEDZIBĄ W NOWYCH
GROCHALACH
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.poz.610)
1.

Liczbę oddziałów klas I Szkoły Podstawowej ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są:


dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,



dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z
biura ewidencji ludności Gminy Leoncin

-

w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż
liczba wolnych miejsc w I klasie szkoły podstawowej , na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria
ustawowe :
Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zgodnie z art. 131 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe
kryteria ustawowe mają
jednakową wartość:
5 pkt.
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w I klasie Szkoły Podstawowej na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spoza
obwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje
Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone wnioski .
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Terminy:
23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w
sekretariacie szkoły
29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz
umieszczona na stronie internetowej

Odwołania:
29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji
Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia
kandydata do I klasy Szkoły Podstawowej
16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji
Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
23 – 26 czerwiec 2019 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców
29 czerwiec – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Załącznik nr 1
Karta zapisu dziecka
SIEDMIOLETNIEGO do klasy I
rok szkolny 2020/2021
1. Dane osobowe dziecka
Imię ……………………… drugie imię …………………
Nazwisko ……………………………………………..

Data urodzenia …………………………….. Miejsce urodzenia ……………………………
PESEL dziecka
2. Adres zameldowania dziecka ……………………………………………………………………………………………..............
.............................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)
……………………………………………………….......................................................................................................
4. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )
Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka
Imię ……………………………........................………………………….........................
Nazwisko …………………………….........................………………...........................…
Adres zameldowania / zamieszkania*…………………………...……………......................………………….....
Telefon kontaktowy ………………………………..................................................………………
Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka
Imię ………………………………………………………..................................................
Nazwisko ……………………………………..................................................…………….
Adres zameldowania / zamieszkania* …………………………........................…………………………………..............
Telefon kontaktowy………………………………...................................................…………
5. Czy deklarują Państwo chęć korzystania z opieki świetlicowej?

TAK / NIE
6. Czy deklarują Państwo chęć, aby dziecko korzystało z dojazdu do placówki
autobusem szkolnym?

TAK/ NIE
……………………………………………………………………………………………………
………
(jeśli tak, proszę podać miejscowość z którego dziecko będzie wsiadać i wysiadać.)
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wyrażam zgodę /* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
danych osobowych mojego w/w syna/*córki - wizerunku w celu publikacji na szkolnej stronie www, profilu FB szkoły, w prasie i na
gazetkach szkolnych osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza
szkolnych. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej w Głusku z
siedzibą w Nowych Grochalach i, że dane te są przetwarzane w w/w celach oraz o dobrowolności podawania danych osobowych i
prawie wycofania zgody w dowolnym momencie.
Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją.
…………...……………………………………………………

/Data, Podpis rodziców/opiekunów/
Przy zapisie wymagany jest dowód osobisty rodziców /prawnego opiekuna/ oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

/* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją
1. Administratorem danych osobowych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów jest Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w
Nowych Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących ochrony danych
pod adresem e-mail iodoswiata@leoncin.pl
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organy administracji publicznej uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej a
dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania,
poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; w ramach
prowadzenia procesu rekrutacji 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.
7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
8. Osobom których dane dotyczą, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;
9. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest dobrowolne jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych
we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych
dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc
korzystać z tych kryteriów. Podanie informacji dodatkowych o uczniu przewidzianych w art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest
dobrowolne i nie wpływa na rekrutację.

………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna
prawnego
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GŁUSKU Z
SIEDZIBĄ W NOWYCH GROCHALACH
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.poz.610)
3.

Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Głusku
z siedzibą w Nowych Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:



dzieci sześcioletnie – objęte obowiązkiem przedszkolnym: - urodzone w 2014 r.
dzieci pięcioletnie – zgodnie z wolą rodziców: - urodzone w 2015 r.

- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji
ludności Gminy Leoncin
- w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż liczba
wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym , na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :
Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zgodnie z art. 131 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe
kryteria ustawowe mają
jednakową wartość.
5 pkt.
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe: *wielodzietność rodziny –
oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; **samotne wychowywanie
dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.


Do karty zapisu dołącza się kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka.
POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spoza
obwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone
wnioski .
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Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Terminy:
23-27 marca 2020 r. powiadomienie listowne rodziców o obowiązku dopełnienia czynności
23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do Oddziału Przedszkolnego
29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz
umieszczona na stronie internetowej

Odwołania:

29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji
Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy
przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego.
16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od
decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
23 – 26 czerwiec 2020 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców
29czerwiec 2020 r. – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym
2020/2021.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Załącznik nr 1
KARTA ZAPISU DZIECKA
PIĘCIOLETNIEGO/SZEŚCIOLETNIEGO
do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach na rok szkolny 2020/2021
Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
I. Dane osobowe dziecka
Imię ………………………...................................Drugie imię ……………………..
Nazwisko……………………………………………………………….......................
Data urodzenia………………………………… …………………………………..
Miejsce urodzenia …………………………………………………………………
PESEL

Adres zameldowania dziecka
……………………………………………………………………………………………….......
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)
………………………………………………………...................................................................
II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )
Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka
Imię ……………………………........................…………………………..........................……
Nazwisko…………………………….........................………………...........................………
Adres zameldowania .................................................................................................................
Adres zamieszkania……………………..........................……...……………...................... Telefon
kontaktowy………………………………..................................................……………
Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka
Imię………………………………………………………..................................................……
Nazwisko……………………………………..................................................……………...…
Adres zameldowania .................................................................................................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy………………………………...................................................…………
1. Czy deklarują Państwo chęć korzystania z opieki świetlicowej?

TAK / NIE
2. Czy deklarują Państwo chęć, aby dziecko korzystało z dojazdu
do placówki autobusem szkolnym?

TAK/ NIE
……………………………………………………………………………………………
(jeśli tak, proszę podać miejscowość z którego dziecko będzie wsiadać i wysiadać.)

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wyrażam zgodę /* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
danych osobowych mojego w/w syna/*córki - wizerunku w celu publikacji na szkolnej stronie www, profilu FB szkoły, w prasie i na
gazetkach szkolnych osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza
szkolnych. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej w Głusku z
siedzibą w Nowych Grochalach i, że dane te są przetwarzane w w/w celach oraz o dobrowolności podawania danych osobowych i
prawie wycofania zgody w dowolnym momencie.
Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją.
…………...……………………………………………………

/Data, Podpis rodziców/opiekunów/
Przy zapisie wymagany jest dowód osobisty rodziców /prawnego opiekuna/ oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

/* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją
1. Administratorem danych osobowych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów jest Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w
Nowych Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących ochrony danych
pod adresem e-mail iodoswiata@leoncin.pl
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organy administracji publicznej uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej a
dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania,
poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; w ramach
prowadzenia procesu rekrutacji 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.
7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
8. Osobom których dane dotyczą, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;
9. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest dobrowolne jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych
we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych
dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc
korzystać z tych kryteriów. Podanie informacji dodatkowych o uczniu przewidzianych w art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest
dobrowolne i nie wpływa na rekrutację.

………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna
prawnego

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
…………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…………………………………………
…………………………………………
Adres do korespondencji
Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Głusku
z siedzibą w Nowych Grochalach
Niniejszym deklaruję, że ……………………………… w roku szkolnym 2019/2020 będzie
(imię i nazwisko dziecka)
kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym Przedszkolu.
Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów)
/ informuję, że poniższe dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) nie uległy
zmianie
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)

1

Imię/imiona i nazwisko dziecka

2

Data urodzenia dziecka

3

PESEL dziecka

4

Imię/imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) dziecka

Matki
Ojca

5

Adres miejsca zamieszkania rodziców
(opiekunów) i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer mieszkania

6

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata – o ile
je posiadają

Telefon
Matki
Ojca

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach

Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Załącznik nr 1
Karta zapisu dziecka
Do klasy.......................
rok szkolny 2020/2021
1. Dane osobowe dziecka
Imię ……………………… drugie imię …………………
Nazwisko ……………………………………………..

Data urodzenia …………………………….. Miejsce urodzenia ……………………………
PESEL dziecka
6. Adres zameldowania dziecka ……………………………………………………………………………………………..............
.............................................................................................................................................................
7. Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)
……………………………………………………….......................................................................................................
8. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )
Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka
Imię ……………………………........................………………………….........................
Nazwisko …………………………….........................………………...........................…
Adres zameldowania / zamieszkania*…………………………...……………......................………………….....
Telefon kontaktowy ………………………………..................................................………………
Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka
Imię ………………………………………………………..................................................
Nazwisko ……………………………………..................................................…………….
Adres zameldowania / zamieszkania* …………………………........................…………………………………..............
Telefon kontaktowy………………………………...................................................…………
9. Czy deklarują Państwo chęć korzystania z opieki świetlicowej?

TAK / NIE
7. Czy deklarują Państwo chęć, aby dziecko korzystało z dojazdu do placówki
autobusem szkolnym?

TAK/ NIE
……………………………………………………………………………………………………
………
(jeśli tak, proszę podać miejscowość z którego dziecko będzie wsiadać i wysiadać.)

S z k o ł a Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wyrażam zgodę /* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach danych osobowych
mojego w/w syna/*córki - wizerunku w celu publikacji na szkolnej stronie www, profilu FB szkoły, w prasie i na gazetkach szkolnych osiągnięć i
wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i poza szkolnych. Poinformowano mnie, że
administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej w Głusku z
siedzibą w Nowych Grochalach i, że dane te są przetwarzane w w/w celach oraz o dobrowolności podawania danych osobowych i prawie wycofania
zgody w dowolnym momencie.
Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją.
…………...……………………………………………………

/Data, Podpis rodziców/opiekunów/
Przy zapisie wymagany jest dowód osobisty rodziców /prawnego opiekuna/ oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

/* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją
6. Administratorem danych osobowych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów jest Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
7. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących ochrony danych pod adresem
e-mail iodoswiata@leoncin.pl
8. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
9. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organy administracji publicznej uprawnione na podstawie przepisów prawa.
10.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej a dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
10.Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania, poprawiania
lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; w ramach prowadzenia procesu rekrutacji 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.
11.
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
12.
Osobom których dane dotyczą, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
13. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest dobrowolne jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co
wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w
procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych
kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Podanie informacji dodatkowych o uczniu przewidzianych w
art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest dobrowolne i nie wpływa na rekrutację.

………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna
prawnego

Szko ł a Podstawowa im. Ks. Kardynał a Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Nowe Grochale 40, 05- 155 Leoncin
(22) 785-65-16

zs - glusk@wp . pl

www . zsglusk . e du . pl

