ZGŁOSZENIE
DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach

1. Dane osobowe dziecka :
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………...
Imię pierwsze ………………………………. Imię drugie ……………………………………………...
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania (aktualny) …..……………………………………………………………………..
numer PESEL
W przypadku braku numeru PESEL proszę podać serię i numer paszportu dziecka lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość
……………………………………………………………………………………………………………
2. Dane osobowe rodziców dziecka lub prawnych opiekunów
Ojciec : Nazwisko ………………………………. imię pierwsze :……………………………………
imię drugie : ……………………………………..
Adres zamieszkania (aktualny) …..……………………………………………………………………..
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu ( o ile posiada) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Matka : Nazwisko …………………………………………imię pierwsze …………………………...
imię drugie .……………………………
Adres zamieszkania (aktualny) …...……………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu ( o ile posiada) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Opiekun prawny(jeżeli prawni opiekunowie pokrywają się z rodzicami wpisać jw.)
………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imiona )

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu ( o ile posiada) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

WYKAZ KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
KRYTERIA POSTĘPOWANIA
KANDYDAT ZAMIESZKUJE W RYDUŁTOWACH
KANDYDAT UCZĘSZCZAŁ DO ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO W DANEJ SZKOLE
RODZEŃSTWO KANDYDATA BĘDZIE KONTYNUOWAŁO
EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE
CO NAJMNIEJ JEDEN Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DZIECKA PRACUJE W RYDUŁTOWACH

TAK

NIE

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe.
2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu.

………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………..
(Czytelny podpis matki /prawnego opiekuna)

……………………………………………….............
(Czytelny podpis ojca /prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły w roku szkolnym
2020/2021 dotycząca przetwarzania danych osobowych
I. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki
Bożka, ul. Radoszowska 3, 44 – 280 Rydułtowy;
II. Przedstawicielem Administratora Danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Rydułtowach, tel. (32) 4577 322;
III. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) rekrutacja dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego,
b) realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego,
c) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających
z przepisów prawa oświatowego;
IV. Podstawa prawna przetwarzania:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. Poz. 1148),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.
c) Uchwała nr 30.279.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
d) Zarządzenia n 21.BOK.OR.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 22 stycznia 2020 r.
V. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas
rekrutacji i po jej zakończeniu:
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły/oddziału przedszkolnego przez okres
uczęszczania;
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły/oddziału przedszkolnego przez
okres roku od zakończenia procesu rekrutacji;
VI. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia
rekrutacji;
VII. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania i uzupełniania 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) wniesienie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.77 RODO).
VIII. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Ofiar Terroru
36, 44-280 Rydułtowy;
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.
IX. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

