WNIOSEK O PRZYJĘCIE OD 1 WRZEŚNIA 2019 R
DZIECKA DO KLASY 1
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4
W GLIWICACH, UL. OBROŃCÓW POKOJU 4
PROWADZONYM PRZEZ MIASTO GLIWICE
Dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 39 zamieszkałych poza
jej obwodem.
Wypełniając formularz należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy
prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

I. Dane identyfikacyjne dziecka
Imię
Nazwisko
PESEL*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

Rok

Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

* w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;

II. Lista wybranych szkół podstawowych według kolejności preferencji
Lp.

Nazwa jednostki

1.
2.
3.

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/Opiekun prawny 1

Matka/Opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
kontaktowy
*
E-mail
kontaktowy** o ile
posiadają

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Nie wyrażam / wyrażam zgodę, aby mój syn/córka
………………………………………………………
uczęszczał/a do klasy integracyjnej (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).
IV. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia
1. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póżn. zm.)
2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w zgłoszeniu dziecka będą
nieprawdziwe, dziecko w dniu 1 września 2019 r. może nie zostać przyjęte do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 39
przy ZSP-4.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 39 przy ZSP-4 na rok
szkolny 2019/2020 i w całości je akceptuję

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

V. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami prawa administratorem danych jest placówka, do dyrektora
której kierowane jest niniejsze Zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie
niniejszego zgłoszenia.
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do klasy I
szkoły podstawowej , które zamieszkuje poza obwodem szkoły .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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
(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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290, 1669 i 2245).
Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane zgromadzone w procesie zapisów będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat zostanie
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe).
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zapisu do klas I 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.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo:
dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO. Żądanie usunięcia
danych spowoduje brak możliwości kontynuacji procesu rekrutacji;
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do jednostki.
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe(Dz. U. z
2017 r. poz. 59, rozdział 6). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do ZSP-4 lub brakiem mościwości skorzystania
z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Krystyna Zugaj, kontakt: iod@zsp4gliwice.edu.pl , tel. 32 2793392.
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie
udziela informacji dotyczących przebiegu procesu przyjęcia dzieci obwodowych, w szczególności
informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

…………………………………………………

i

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2)

VI. Oświadczenie dotyczące dwuzmianowości
Przyjmuję do wiadomości, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach ze względów organizacyjnych
szkoły,
w
sytuacjach
tego
wymagających
dopuszcza
się
organizację
zajęć
edukacyjnych
w systemie dwuzmianowym.
Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole jest organizowana opieka w świetlicy.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25 dzieci.
Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7:00-17:00

…………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i

……………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2)

VII.INFORMACJE DODATKOWE
Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów (wypełnienie tych danych jest dobrowolne):
Ojciec/opiekun prawny - .........................................................................................................................................

Matka/opiekun prawny - ........................................................................................................................................

Proszę zaznaczyć krzyżykiem TAK lub NIE

Kryteria

L.p.
1

Tak

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu znajdującym się w zespole, łącznie ze szkołą
wskazaną na pierwszej pozycji we wniosku.

2

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na
pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym, którego dotyczy
rekrutacja.

3

Kandydat, którego rodzic pracuje, w obwodzie szkoły
wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku
Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie
upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniu zajęć
szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej
pozycji we wniosku.

4

5

Nie

Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla, na którym znajduje się
szkoła

Kryterium określone w tabeli w pkt 1, spełnia również kandydat który odbywa roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2018/2019.

………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

Gliwice, .......................................... 2019 r.

…………………………………………..
i

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2)

