Wniosek o przyjęcie do klasy I *
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata: .....................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia kandydata: ...................................................................................................
3. Numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL należy
podać pełną nazwę innego dokumentu): .............................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych kandydata:
a) ......................................................................................................................................................,
b) .......................................................................................................................................................
5. Adres zamieszkania rodziców kandydata i kandydata: .......................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Adres poczty elektronicznej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata – o ile ją posiadają:
a) ......................................................................................................................................................,
b) .......................................................................................................................................................
7. Numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych kandydata – o ile go posiadają:
a) ......................................................................................................................................................,
b) .......................................................................................................................................................
8. Jeśli kandydat znajduje się pod opieką opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć
dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135
z późn. zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez opiekuna
prawnego kandydata.
9. Jeśli kandydat złożył wniosek do więcej niż jednej szkoły podstawowej, poniżej podaje kolejność
wybranych szkół (maksymalna liczba szkół, do których kandydat może złożyć wniosek, wnosi 3):
a) szkoła pierwszego wyboru: ..........................................................................................................,
b) szkoła drugiego wyboru: ..............................................................................................................,
c) szkoła trzeciego wyboru: ..............................................................................................................
10. Ustala się krteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów
zamieszałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów przyznaną każdemu kryterium.
a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole, której rekrutacja dotyczy – 10 pkt.,
b) rodzeństwo kandydata objęte jest wycowaniem przedszkolnym lub realizuje obowiązek
szkolny w szkole, której rekrutacja dotyczy – 8 pkt.,

c) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice – 6 pkt.

Miejscowość, data:
............................................................................
Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata:
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................

* - wniosek składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza
w Raciborowicach. Wyżej wymieniony obwód obejmuje miejscowości: Raciborowice, Prawda, Kończyce,
Książniczki.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.

administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza
w Raciborowicach, znajdująca się na ul. Jana Długosza 36 (32-091 Michałowice), zwana dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2.

z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 387 70 44.

3.

przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl.

4.

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, w tym zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

5.

podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązki prawne wynikające z ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6.

odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego
na zlecenie Administratora.

7.

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego
w punkcie 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
związane z archiwizacją dokumentacji.

8.

podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

9.

osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

10. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Administrator nie bedzie przekazywał pozyskanych danch osobowych do państw trzecich.

Zgoda na rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażamy zgodę na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku naszego dziecka
w

formie

tradycyjnej

i

elektronicznej

wraz

z

danymi

identyfikującmi

...................................................... (imię i nazwisko) w celach promocyjnych w związku z zadaniami
realizowanymi przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.

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

Powyższa zgoda upoważnia do rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku w celach
promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku w mediach wskazanych poniżej:
1.

strona internetowa szkoły – zezwalamy / nie zezwalamy*

2.

strona Facebook szkoły – zezwalamy / nie zezwalamy*

3.

tablice ogłoszeń, gazetki, broszury – zezwalamy / nie zezwalamy*

4.

materiały audiowizualne – zezwalamy / nie zezwalamy*

5.

........................................................................................................ – zezwalamy / nie zezwalamy*

* - właściwe zaznaczyć

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi zasadami przez okres edukacji
dziecka w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.
Administrator Danych Osobowych może dokonywać zmian i modyfikacji (samodzielnie
lub za pośrednictwem osób trzecich) niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających
na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne
utwory, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Załącznik do zgody na rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.

administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza
w Raciborowicach, znajdująca się na ul. Jana Długosza 36 w Raciborowicach (32-091
Michałowice), zwana dalej Administratorem.

2.

z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 387 70 74.

3.

z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktowac się poprzez wiadomość e-mail, skierowaną
na adres iod@michalowice.malopolska.pl.

4.

dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych w zwązku z zadaniami realizowanmi
przez Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Raciborowicach.

5.

podstawą przetwarzania danch osobowych jest zgoda w związku z art. 81. ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów podanych
w punkcie 4 lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci
wizerunku.

7.

odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty zajmujące się edycją graficzną
i audio-wideo na zlecenie Administratora.

8.

osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.

osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

10. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich z uwgi na korzystanie przez
Administratora z platformy społecznościowej Facebook.

