WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
– klasy 1 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Tylko dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
Rekrutacja do klasy 1 odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4), Uchwale nr XXIX/191/2017
Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniu nr 5/2021 Wójta Gminy Zławieś
Wielka z dnia 29 stycznia 2021r.
Rekrutacja odbywa się wyłącznie systemem tradycyjnym (papierowym).
Dane kandydata:
Nazwisko
Imiona
Data
urodzenia

d

d

-

m

m

-

r

r

r

r

PESEL
Miejsce
urodzenia
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania

Dane rodziców
Matka
Nazwisko
Imię
Adres
Nr telefonu
E-mail

1

Ojciec
Nazwisko
Imię
Adres
Nr telefonu
E-mail

POZOSTAŁE ZGODY
Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Szkoły danych mojego dziecka (imię, nazwisko,
klasa) biorącego udział w konkursach i zawodach sportowych przeprowadzanych na terenie Szkoły
Podstawowej w Górsku i ich dalszych etapach.
 TAK
 NIE
Wyrażam zgodę na publikację prac konkursowych, które zostały wyróżnione lub nagrodzone w tych
konkursach.
 TAK
 NIE
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na zdjęciach z imprez organizowanych w Szkole
Podstawowej w Górsku.
 TAK
 NIE

.............................................................
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie 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), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku (adres: 87-134 Zławieś
Wielka, Górsk, ul. Szkolna 2, tel. 56 678 13 07).
2. W Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku został powołany Inspektor Ochrony Danych
(dane kontaktowe: tel. 56 678 13 07; adres e-mail: iod@zsgorsk.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Z kolei
dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4.
5.
6.
7.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie
z prawem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

.............................................................
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DEKLARACJE UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH
Uwaga (do wyboru 1 z 4):
1. Uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki.
2. Uczeń może uczestniczyć w lekcjach religii.
3. Uczeń może uczestniczyć w lekcjach etyki.
4. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z obu przedmiotów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r., poz. 502) - § 17 arkusz organizacyjny szkoły
zawiera tygodniowy wymiar zajęć religii i etyki. Dokument ten musi zostać opracowany przez szkołę do 21 kwietnia
br.
Ponadto informuję, że mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019r., poz.
1700 ze zm.) - Załącznik nr 1, pkt 13:
Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie
ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to
ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Jeśli zdecydujecie się Państwo dokonać wyboru punktów od 2 do 4 proszę o wypełnienie punktów poniżej.
Ponadto informuję, że w każdej chwili możecie Państwo wypisać lub zapisać dziecko religię i/lub etykę.

Deklaruję uczestnictwo kandydata …………………………………………………… w zajęciach religii.

.............................................................
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Deklaruję uczestnictwo kandydata ………………………………………………………w zajęciach etyki.
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