……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor
Małgorzata Popiel-Łapiniak
Szkołą Podstawowa nr 3 w Raciborzu
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej Szkoły
Rok szkolny 2019/2020
I-

Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki

Ojca

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 1

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II-

Informacja o złożeniu wniosku o przyjecie kandydata do publicznych szkół
podstawowych2
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych3
1.
2.

3.
1

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trzeci wybór

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
2
Zgodnie z art. 156 ust. 1 Prawa oświatowego wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.
3
Zgodnie z art. 156 ust. 2 Prawa oświatowego wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IIIInformacja o spełnianiu kryteriów zawartych w uchwale Rady Miasta Racibórz
Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w prawej kolumnie napisz TAK i dołącz
do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.
L.p.
1

Kryterium

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

2

3

1.

kandydat zamieszkuje na
terenie Miasta Racibórz

2.

rodzeństwo kandydata
kontynuuje naukę
w wybranej szkole
podstawowej

3.

kandydat uczęszczał do
przedszkola wchodzącego
w skład zespołu

4.

niepełnosprawności
kandydata

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*)
4

Pouczenie
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej, do
której wniosek został złożony. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii
Kochman (iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl).
2. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem do szkoły.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do
pozyskiwania tych danych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla
których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), ograniczenia przetwarzania (osoba,
której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy
wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania.
Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania
Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie
wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami), przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy
i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego
rodzaju sposobu przetwarzania danych w szkole), wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
8. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.4
2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przysługującym mi obowiązkiem informacyjnym w zakresie
przetwarzania danych osobowych wynikającym z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zamieszczonym
w Pouczeniu.

……………………………………
Data

4

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

