WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
w roku szkolnym 2019/2020
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: ……………………………………………………………………
(imiona i nazwiska)

urodzonego……………………………………w ………….………….…………...PESEL…………….………….…..
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

Zameldowanego: miejscowość…………………………………………………….kod pocztowy……………….…….
ul…………………………………………….........………….nr domu…..…………nr mieszkania………………..….…
Zamieszkałego : miejscowość…………………………………………..……...…. .kod pocztowy……………………..
ul……………………………………………...……….…….nr domu…..……….…nr mieszkania…………………...…

do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach
Oświadczam, że dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w …………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres przedszkola, do którego uczęszczało dziecko)

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła ………………………………..………………….….

………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły obwodowej)

Dane adresowe rodziców/ opiekunów prawnych
Matka ………………………………………………tel. …………………....…..e-mail………………………………..
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………...……….
(adres zamieszkania, e-mail)

Ojciec ………………………………………………tel. …………………....…..e-mail………………………………..
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………..……………….
(adres zamieszkania, e- mail)

Dziecko będzie uczęszczać na :

religię

etykę

nie będzie uczęszczać

(właściwe zaznaczyć )

Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy
Jeśli TAK to w jakich godzinach:

Tak

Nie

od………………………. do……………………..

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów

Tak

Nie

Uzasadnienie wniosku (należy zaznaczyć przez podkreślenie podpunktu, który mówi o spełnieniu niżej podanych
kryteriów oraz dołączyć oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ich spełnieniu): Na podstawie Uchwały
nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/90.pdf

1.
2.
3.
4.

W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.
W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny wspierający rodziców / opiekunów prawnych
w zapewnieniu należytej opieki dziecku.
Kandydat jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły.
Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się bliżej wybranej szkoły, niż szkoły
obwodowej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………..................

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach.
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do
wybranej jednostki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1),
dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019
r., poz. 1148, z póżn. zm.).
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania
i przyjęcia kandydata mogą być wymieniane pomiędzy jednostkami wskazanymi w wniosku, w celu usprawnienia procesu
rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub
usunięcia.
Wniesienie
żądania
usunięcia
danych
jest
równoznaczne
z rezygnacją
z udziału
w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.
18 RODO.
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie
zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy
prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy
pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl, tel. 32 666 31 32

…………………………………………………………..
………………………………………………………....…
(miejscowość i data)

…………………………………………………..........
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

