……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor
………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek

………………………………………………………

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1
I- Dane osobowe kandydata i rodziców
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

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

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 2

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

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
1

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
2

1

II- Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych 3
*) 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.

L.p.

1.
2.
3.

4.
5.

Kryterium

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

Zgłoszenie
kryterium do
oceny Tak*)

Kandydat zamieszkujący poza obwodem Pisemne oświadczenie rodziców
szkoły na terenie gm. Garwolin
lub opiekunów prawnych
kandydata
Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Pisemne oświadczenie rodziców
Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już lub opiekunów prawnych
do danej szkoły podstawowej
kandydata
Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Pisemne oświadczenie rodziców
Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja lub opiekunów prawnych
szkoły jest korzystna ze względu na miejsce kandydata
pracy
Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Pisemne oświadczenie rodzica lub
Garwolin, wychowywany przez jednego opiekuna prawnego kandydata
rodzica
Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Pisemne oświadczenie rodziców
Garwolin, wychowujący się w rodzinie lub opiekunów prawnych
wielodzietnej
kandydata

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych
w punkcie ……….

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 206 r. ustawy - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.
zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest szkoła
podstawowa do której wniosek został złożony.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.4
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
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781).

……………………………………
Data

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

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe postępowania rekrutacyjnego prowadzone jest na podstawie kryteriów określonych
przez organ prowadzący szkołę.
3

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.
4

2

INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa
im. ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Rudzie Talubskiej.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się telefonicznie: …………., za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem :…………………., pod adresem: …………………..
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 133 ust 2 ustawy Prawo oświatowe na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz
wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, a także art. 160,
który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania
rekrutacyjnego.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący, organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora, które wynikają z
przepisów prawa, dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym
dziecko korzysta z w placówce, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w placówce, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania 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 przypadku danych przetwarzanych w oparciu
o uzyskaną zgodę (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a RODO), rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje
dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili
kandydatów.
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w
procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie
właściwy do rozpatrzenia skargi5.
10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest
obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki oraz
umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z
przepisów wskazanych w pkt 3. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w
procesie rekrutacji do placówki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby
zostały wzięte pod uwagę.

5

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu
procesu rekrutacji dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

3

