Zał. nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Zielkowicach (spoza obwodu)
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców1

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 2

Kod pocztowy

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ojca

5.

Miejscowość
Ulica

6.

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

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjecie kandydata do publicznych szkół podstawowych3
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych4
1.

Pierwszy wybór

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.

Drugi wybór

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.

Trzeci wybór

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. Uzasadnienie wniosku
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium,
napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.0.996), wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się,
jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe,
ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

2

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.0.996), wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.0.996), wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
4

1

Lp.

1
1.

2.

3.

Kryterium

2
Rodzeństwo kandydata
kontynuuje naukę w tej
placówce
Miejsce pracy rodziców
znajduje się
w obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły
zamieszkują krewni
dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców
(opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu
należytej opieki

Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
3

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)
4

Załącznik-oświadczenie
Załącznik - oświadczenie

Załącznik -oświadczenie

Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……………

Pouczenie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka którego Pan/Pani jest
prawnym opiekunem, jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach, Zielkowice 145
(poczta Łowicz), tel: 46 837 43 15,
mail: szkola@spzielkowice.pl; reprezentowana przez jej Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@spzielkowice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawarcia umowy, oraz wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze po zawarciu umowy. Administrator przetwarza
również Pana/Pani dane w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na
podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.; W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie dobrowolnej
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, takimi podmiotami mogą być Sądy, Prokuratura, Policja,
Urząd Skarbowy itd.
5. Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące usługi związane z działalnością placówki,
takie jak Urząd Gminy Łowicz, w zakresie pełnienia funkcji nadzoru nad placówką, egzekucji finansowej
w przypadku zalegania z opłatami, oraz dział księgowości Urzędu Gminy w Łowiczu, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w przypadku chęci skorzystania z dofinansowania związanego z pobytem dziecka
w Naszej Szkole.
6. Administrator przetwarzał będzie również Pani/Pana dane oraz dane Pana/Pani dziecka za pomocą
systemu monitoringu. Monitoring wizyjny zainstalowany jest w szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
w związku z art. 108 Ustawy Prawo Oświatowe. Pełna informacja o stosowaniu monitoringu znajduje się
na tablicach szkolnych, oraz przed wejściem na obszar monitorowany. Teren monitorowany oznaczony
jest stosownymi piktogramami.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich,
8. Podane dane nie będą poddawane profilowaniu w tym zautomatyzowanym systemom podejmowania
decyzji.
9. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania ich na podstawie przepisów prawa przechowywane
będą w czasie określonym przepisami, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, zaś w przypadku przetwarzania
danych na podstawie wyrażonej zgody do czasu jej wycofania lub do czasu upłynięcia okresu na jaki była
wydana.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania. Posiada również Pan/Pani prawo do żądania usunięcia swoich danych
jednakże proszę pamiętać, że usunięcie w przypadkach kiedy przechowywanie tych danych jest
obowiązkowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawne może być nieskuteczne;

5

Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.0.996) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

2

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
12. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.6
2. Zostałem poinformowany, że na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe lista kandydatów
przyjętych w postaci mienia i nazwiska zostanie opublikowana w widocznym miejscu na terenie Szkoły.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 9 marca 2019 r.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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