FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BYTOWIE
ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów, tel./fax. 59 822 25 57
na rok szkolny 2022/2023
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie.
Należy wypełnić wszystkie pola pismem DRUKOWANYM

1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, miejscowość)

Adres zameldowania
(ulica, nr domu, miejscowość)

PESEL
Nazwa szkoły obwodowej, do
której dziecko powinno
chodzić
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania (ulica, nr
domu, miejscowość)

Telefon
Miejsce zatrudnienia
nazwa i adres firmy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania (ulica, nr
domu, miejscowość)

Telefon
Miejsce zatrudnienia
nazwa i adres firmy

3. DEKLARACJE
W szkole :

Nauka religii

□ TAK

□ NIE

Nauka etyki w przypadku
nieuczęszczania na lekcje
religii

□ TAK

□ NIE

Nauka języka kaszubskiego

□ TAK

□ NIE

Pobyt dziecka w świetlicy

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Zgoda na wykorzystanie
wizerunku dziecka (w
publikacjach papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły)

4. OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo kandydata
TAK
NIE

Moje starsze dziecko…………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem klasy……….…..tej
szkoły.
…………………………………….
data i czytelny podpis rodziców

Niepełnosprawność kandydata Niepełnosprawność kandydata poświadczam orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego.
TAK
NIE
…………………………………….
data i czytelny podpis rodziców

Samotne wychowywanie
kandydata
TAK
NIE

Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
…………………………………….
data i czytelny podpis rodzica

Wielodzietność rodziny
kandydata (oznacz to rodzinę
wychowującą troje lub więcej
dzieci)

TAK

…………………………………….

NIE

Miejsce pracy co najmniej
jednego z rodziców/prawnych
opiekunów kandydata
znajduje się w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Bytowie
TAK

data i czytelny podpis rodziców

NIE

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą (potwierdzone
dokumentem)
TAK

Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

NIE

Wychowuję dziecko w pieczy zastępczej.
…………………………………….
data i czytelny podpis rodziców

Miejsce pracy matki/ojca/opiekuna prawnego znajduje się w
(właściwe podkreślić)

obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie.
..………………………………….
data i czytelny podpis rodziców

Kandydat uczęszcza w
bieżącym roku szkolnym do
przedszkola położonego w
obwodzie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bytowie

Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany
jest wniosek.
…………………………………….
data i czytelny podpis rodziców

TAK

NIE
5. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje istotne do
prawidłowego
funkcjonowania dziecka w
szkole (opinia, orzeczenie z
PPP).

6.
Wyrażam chęć uczęszczania
mojego dziecka do klasy
sportowej ( organizacja wg
Rozporządzenia MEN z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego,
Dz.U. z 2020 r. poz.2138 )

KLASA SPORTOWA

□ TAK

□ NIE

POUCZENIE
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku
o przyjęcie do klasy pierwszej.

Data.....................................

Podpis matki/opiekuna prawnego..............................................
Podpis ojca/opiekuna prawnego ...............................................

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
PRZYSTĘPUJĄCEGO DO REKRUTACJI DO SZKOŁY ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI
UODO
Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z
późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”, informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mirosława Dawidowska dyrektor zarządzający Szkołą
ADMNISTRATORA
Podstawową nr 1 w Bytowie z siedzibą ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów
KONTAKT Z
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sp1bytow@gmail.com Administrator jest
ADMINISTRATOREM
także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku.
KONTAKT Z
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail
INSPEKTOREM
kingamilczarek@bodo24.pl
OCHRONY DANYCH
CEL I PODSTAWA
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody opiekuna prawnego dziecka oraz ustawy Prawo
PRAWNA
oświatowe w celu:
a) przeprowadzania rekrutacji oraz sporządzenia listy rezerwowej;
b) przedstawienia wyników rekrutacji do publicznej wiadomości.
WARUNEK PODANIA
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji celów
DANYCH I
związanych z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora. Konsekwencją niepodania
KONSEKWENCJE
danych osobowych jest brak możliwości udziału dziecka w rekrutacji dotyczącej przyjęcia do placówki.

NIEPODANIA
KATEGORIE
ODBIORCÓW

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO DOSTĘPU DO
DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO DO
SPROSTOWANIA
PRAWO DO USUNIĘCIA
DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO DO
OGRANICZENIA

PRAWO DO COFNIĘCIA
ZGODY
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO UODO

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Kinga Milczarek (z siedzibą 53-234 Wrocław ul. Grabiszyńska
281/721);
2. firma dostarczająca dziennik elektroniczny - LIBRUS; (z siedzibą al. Wojciecha Korfantego 193 40-153
Katowice, województwo śląskie)
3. operator poczty e-mail – Google Polska
Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z
nauczania w placówce;
b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w placówce, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) kategorię odbiorców;
d) planowany okres przechowywania danych osobowych
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do
naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie
www.uodo.gov.pl.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………… zakwalifikowała
kandydata /nie zakwalifikowała kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.
Podpisy członków komisji :

Podpis przewodniczącego komisji :

