Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 06 .06 – 17.06.2022

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
ul. Żeromskiego 3
67 – 106 Otyń
Tel. 68 355-02-26
e-mail: zsotyn@wp.pl
WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTYNIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu *
skreślić niewłaściwe)

Proszę o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Otyniu.
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
kod
pocztowy
gmina

drugie imię

miejsce urodzenia

nr
domu
miejscowość

nr mieszkania

powiat

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (WYPEŁNIĆ JEŻELI INNY NIŻ WYŻEJ)
ulica
nr
nr mieszkania
domu
kod
miejscowość
pocztowy
gmina
powiat
Obwód szkolny, do którego przynależy dziecko ze względu na zameldowanie
Szkoła
w …………………
Podstawowa
Nr………………….
….
Gmina………………………..

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy

miejscowość
powiat
adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię
nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
nr domu
kod pocztowy
gmina
telefon komórkowy

nr
mieszkania

nr
mieszkania

miejscowość
powiat
adres e-mail

Dziecko w ramach wychowania przedszkolnego realizowało obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego w: …………………………………………...……………………………………..
lub
Dziecko posiada opinię o możliwości podjęcia nauki w szkole (ur. 2015) wydaną w dniu
…………………………………. przez ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..(opinia w załączeniu).

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole.
Stan zdrowia dziecka : zdrowe /ma problemy zdrowotne (alergie, choroby przewlekłe, wady wzroku lub
słuchu, inne) / jest pod opieką poradni specjalistycznej ………………………………………………..
…………………………………………………………………………............................................................
.................................................……………………………………………………………………………...
Dziecko posiada wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne: opinie w sprawie objęcia
pomocą psychologiczno- pedagogiczną, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego/lub wydane przez komisję d/s orzekania o niepełnosprawności:
orzeczenie o niepełnosprawności(*).
Inne: …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Do wypełnionego wniosku rekrutacyjnego proszę dołączyć ksero skróconego aktu urodzenia
dziecka.
Oświadczam, że:
- wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- niezwłocznie powiadomię Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu o zmianie danych zawartych we wniosku
………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………………………….
czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

Data: ……………….. 2022
Podstawa prawna: art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity
Dz.U.2021.1082)

Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (Art. 233 § 1
K.K)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu

reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Żeromskiego 3,
2.

67- 106 Otyń, adres e-mail: zsotyn@wp.pl, tel.: 68 3550226).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
Administratora.
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
4.

Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały

zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
5.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania.

Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I szkoły
podstawowej.

6.

Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i

przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie.
Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie administratora.
7.

Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone
w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
8.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)

sprostowania danych;

c)

ograniczenia przetwarzania;

d)

żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

1.

Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

………………………………………………

………………………………………………

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej

Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

Data ………………………………………….. 2022 r.

