Strona 1
Nr formularza: ………………………..

ZGŁOSZENIE [1] DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ

Rejestracja zgłoszenia o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców w terminach określonych 
w harmonogramie. Wypełnione i podpisane zgłoszenie, należy złożyć w obwodowej szkole podstawowej
 
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe [2]
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA


DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*











W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię*

Drugie imię

Nazwisko*

Data urodzenia*


DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
TAK
NIE
Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 


DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun 
(niepotrzebne skreślić)
Rodzic
Opiekun prawny
Nie udzielił informacji 
Imię*

Nazwisko*


DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon

Adres e-mail**


DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun 
(niepotrzebne skreślić)
Rodzic
Opiekun prawny
Nie udzielił informacji
Imię*

Nazwisko*


DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon

Adres e-mail**

** Adres email będzie wykorzystywany do przesłania informacji o wynikach rekrutacji oraz do przypomnienia hasła w przypadku jego zagubienia. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata.

Szkoła obwodowa 
LP
Nazwa szkoły | Adres szkoły
Szkoła obwodowa 


[1] Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do kl. I szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia. 

[2] Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane obowiązkowe, podane w polach oznaczonych ,,*", natomiast dane kontaktowe podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają, nie są to dane obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.




Pouczenie
Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4.) Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu są dyrektorzy szkół podstawowych, wskazanych w zgłoszeniu. 


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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO), informuje się że: 
1) Administratorem danych jest dyrektor placówki edukacyjnej, do której zostanie złożony zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej. 
2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 
3) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych. 
4) Pozyskane dane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez placówkę edukacyjną, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki. Placówki edukacyjne, do których kandydat nie został przyjęty przechowują dane osobowe przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora tej placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. 
5) Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
6) Prawni opiekunowie mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) Prawnym opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8) Podanie danych jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacji to placówki edukacyjnej, natomiast podanie potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc skorzystać z tych kryteriów. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. 
9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych dla poszczególnych jednostek (wskazanych na liście preferencji):

Nazwa jednostki
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych



 



Białystok, dnia ...........................                                      .................................................      
                                                                      Czytelny podpis wnioskodawcy 
                                                                 – rodzica/opiekuna prawnego kandydata 






OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA1





Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata: 



........................................................................................................................... 



Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata: 



........................................................................................................................... 



Miejsce zamieszkania kandydata: 


........................................................................................................................... 








** - zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 
z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod opieką rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy


Oświadczenia wnioskodawcy


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.


1Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.







Białystok, dnia ...........................                                      .................................................      
                                                                      Czytelny podpis wnioskodawcy 
                                                                 – rodzica/opiekuna prawnego kandydata 









