Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Dane osobowe dziecka
PESEL*
W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Imiona*
Nazwisko*

Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*

Adres zamieszkania dziecka
Województwo*
Ulica*
Kod pocztowy*

Miejscowość*
Nr domu*
Nr mieszkania*
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

jest rodzicem
Opiekun:
Imiona*
Nazwisko*
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe
Województwo*
Miejscowość*
Ulica*
Nr domu*
Kod pocztowy*
Nr mieszkania*
Adres poczty
Nr telefonu
elektronicznej

jest opiekunem prawnym

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
jest rodzicem
Opiekun:
Imiona*
Nazwisko*
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe
Województwo*
Miejscowość*
Ulica*
Nr domu*
Kod pocztowy*
Nr mieszkania*
Adres poczty
Nr telefonu
elektronicznej
Informacje dodatkowe:

jest opiekunem prawnym

Nazwa i adres szkoły obwodowej:
Nazwa i adres szkoły nie obwodowej publicznej
szkoły podstawowej*:
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.
2.
3.

W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu zawartych w Regulaminie kryteriów dotyczących
przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w
Szczecinku wraz z załącznikami.
Ubiegając się o przyjęcie mojej córki/syna…………………………………………………………….
do Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku, oświadczam:
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2.

KRYTERIUM (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/344/2017 rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 marca 2017r.)
Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie – poświadczona kopia)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie – poświadczona kopia)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie – poświadczona kopia)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie – poświadczona kopia)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka)

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą)

8.

Kandydat ma rodzeństwo, które realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej,
w której ubiega się o przyjęcie
Dane rodzeństwa (imię i nazwisko, klasa)…………………………………………….

9.

Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów kandydata znajduje się w pobliżu
szkoły, do której ubiega się o przyjęcie
Adres:…………………………………………………………………………………..

*Oznaczone pole jest wymagane
Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko:…………………………………………………………………………………………
Oświadczenia:

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.223 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem
faktycznym. Przyjmuje do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających dane zapisane w Zgłoszeniu – Formularzu Rekrutacyjnym.

2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię
o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniów
Zgodnie z art. 13 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku,
ul. Kopernika 18, tel. 94 37 427 06 email: sekretariat@sp6.szczecinek.pl;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 793205846 bądź adresem email: kontakt@iodszczecinek.pl;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit b RODO w celu realizacji zadań
ustawowych związanych z procesem rekrutacji określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59);

4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej uprawnione przepisami prawa, bądź podmioty którym
administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy;

5. dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie
uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku;
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6. posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

8.

podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.

………………………………………………..
(miejscowość, data)
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………………………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

