Judziki, .............................................
data zgłoszenia
..........................................................................................
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
.......................................................................................
adres zamieszkania

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Judzikach

Wniosek o przyjęcie dziecka do zespołu wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021
- dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Judzikach i poza obwodem

A. Dane dotyczące dziecka (kandydata)
1. Imię, imiona …………………………………………………………………………………………………..………………………….
2. Nazwisko ………..…………………………………………………………………………………………..………………..……………
3. Data urodzenia ….………………………………………………………………………………………..………………………………
4. Numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
………………………………………………………………………………………….…………………………………..……...…………….……...

5. Adres miejsca zamieszkania kandydata: ………………………………………………….…………….………….…………….
B. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów
1. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata:
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
ojca (prawnego opiekuna)
matki (prawnego opiekuna)

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) kandydata: ………..……………….…………
…………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………

3. Adres poczty elektronicznej: ojca: ………………………………………… matki: ……………………………………………
4. Numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ojca (prawnego opiekuna)

matki (prawnego opiekuna)

C. Wskazanie kolejności wybranego zespołu wychowania przedszkolnego od najbardziej
do najmniej preferowanego:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(nazwa zespołu wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru)

2. ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………
(nazwa zespołu wychowania przedszkolnego drugiego wyboru)
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3. ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
(nazwa zespołu wychowania przedszkolnego trzeciego wyboru)

Do I etapu postępowania rekrutacyjnego
Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):
□ dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie)
□ dziecko jest niepełnosprawne
/dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)/

□ jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
/dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz., 2046 i 1948)/
□ dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych
/dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046 i 1948)/
□ rodzeństwo jest niepełnosprawne
/dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046 i 1948)/
□ jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko
(osoba samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta
wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

/dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem/
□ dziecko objęte jest pieczą zastępczą
/dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz.575, 1583
i 1860/

Do II etapu postępowania rekrutacyjnego
Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć)
□ kandydat trzy- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód Szkoły Podstawowej
w Judzikach
□ kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie
kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej,
□ rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej
/dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu/

………………………………………………
data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych we wniosku
o przyjęcie dziecka do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach, do celów
związanych z procesem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

………………………………………………
data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.

………………………………………………
data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa
w Judzikach. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa w Judzikach,
Judziki 5, 19-400 Olecko; e-mailem: zsj@hot.pl oraz telefonicznie: 87-5207696.
2. Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Judzikach jest Andrzej Malinowski.
Z Inspektorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5,
19-400 Olecko; e-mailem: andrzej2202@wp.pl oraz telefonicznie: 87-5207696.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Wychowania Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Judzikach na podstawie art. 6.ust.1. lit. c i art. 9. ust. 2. lit. h RODO, tj. w celu
wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13-14 oraz art. 130 i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
4. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe pozyskane w trakcie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym dziecko będzie uczęszczało do zespołu, a w przypadku nieprzyjęcia do zespołu – przez okres
jednego roku.
7. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych.
8. W oparciu o dane osobowe ucznia/rodziców/opiekunów prawnych Administrator nie będzie podejmował
wobec ucznia/rodziców/opiekunów prawnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania*.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestnictwa w rekrutacji rodzice/
opiekunowie prawni są zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową
uczestnictwa w rekrutacji.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się.
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Podstawa prawna:
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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.); ustawa – Prawo
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Dyrektor Szkoły

Zapoznałem/łam się:

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………….
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
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