Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
w roku szkolnym 2021/2022
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1
im Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Nazwisko : ………………………………………………………………………………………
Imię / imiona: …………………………………………………………………………….……..
Data urodzenia : ……………………… Miejsce urodzenia: …………………………………..
PESEL : ………………………………………………………………………………….…..….
Adres zameldowania : województwo ………………………………………………………..
ulica …………………………………………............………………………………….………
kod pocztowy ………………… miejscowość …………………………………………………
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adresu zameldowania)
województwo …………………………………………………………………………………..
ulica …………………………………………............………………………………….………
kod pocztowy ………………… miejscowość …………………………………………………
Dane o niepełnosprawności: ……………………………………………………………………
II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Nazwisko i imię matki ………………………………………………………………………...
Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………..
Miejsce zameldowania ……………………………………………………………….…………
Telefon kontaktowy …………………………………, e-mail …………………………………
Nazwisko i imię ojca …………………………………………………………………………...
Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………..
Miejsce zameldowania ………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………, e-mail …………………………………
Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe).

………………………………………

…….…………………………………….

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

III. DANE MACIERZYSTEJ SZKOŁY OBWODOWEJ
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
W przypadku, kiedy liczba zgłoszonych dzieci, zamieszkałych poza obwodem szkoły,
jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się dodatkowe kryteria podane
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poniżej. Potwierdzam, że moje dziecko spełnia poniższe kryteria (przy spełnionym kryterium
proszę postawić znak „X”):










dzieci z rodzin wielodzietnych - 3 pkt
dzieci niepełnosprawne - 3 pkt
dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność - 3 pkt
dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci - 3 pkt
dzieci z rodzin zastępczych - 3 pkt
dzieci posiadające rodzeństwo w tej samej szkole - 2 pkt
dzieci rodziców pracujących w obwodzie szkoły - 2 pkt
dzieci mieszkające na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – 2 pkt

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby szkoły
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły
lub w innych celach promocyjnych.
Deklaruję, że moje dziecko uczestniczyć będzie/nie będzie uczestniczyć* w zajęciach katechezy
katolickiej.
Oświadczam, iż zgłoszenie mojego dziecka do klasy pierwszej składam tylko w Szkole Podstawowej Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem / w kilku szkołach*

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do szkoły w
roku szkolnym 2021/2022
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem
Mazowieckiem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodsp1wysmaz@gmail.com
2. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. rekrutacja do szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;
3. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
c. Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły przez okres uczęszczania do szkoły;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
5.Podanie
danych
osobowych
jest
obowiązkowe
na
podstawie
powyższych
przepisów
prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych i dostępu do danych dziecka (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);
d. wniesienia skargi do GIODO (od 25.05.2018 r. PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
7. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i pracownicy Urzędu Miejskiego,
b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej,
8. Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany bez udziału czynnika ludzkiego.
9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

…………………………………………...

……………………………………………..

(data i czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)

(data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

* niepotrzebne skreślić
W załączeniu:
1. Zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. W przypadku niepełnosprawności orzeczenie uprawnionych podmiotów*.
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