Załącznik 3

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu-Dobrzyniu

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
w roku szkolnym 2021/2022
I.DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko ………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………....
3. Data urodzenia………………………………………………………………………………………
4. Miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………..
5. PESEL:

a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
6.

Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne? TAK/NIE
Nazwa i adres placówki………………………………………………………………………………..

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN

OJCIEC/OPIEKUN

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy (o ile posiada)

3. Telefon kontaktowy (o ile posiada)

4. E-mail (o ile posiada)

4.

E-mail (o ile posiada)

6. Adres szkoły właściwej obwodowo:
.....................................................................................................................................................................
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Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły złożyłem/am:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………
*Kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych

Kryteria określone przez organ prowadzący:
1. Kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły
podstawowej tak/nie (jeżeli tak dołączyć oświadczenie).
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu-Dobrzyniu tak/nie (jeżeli tak dołączyć oświadczenie).
3. Co najmniej jedno z rodziców zatrudnione jest/prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy
miasto Golub-Dobrzyń tak/nie (jeżeli tak dołączyć oświadczenie).

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO*
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,
z siedzibą przy ul. Zamkowej 19, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować:
- bezpośrednio z Administratorem tel. 56 683 25 56, e-mail - sp1golub@golub-dobrzyn.pl,
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - iod.sp1@golub-dobrzyn.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do klasy I szkoły podstawowej
a) na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz uchwały
nr XII/65/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
b) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (art. 158 ust. 1 i 3-4 ustawy Prawo
oświatowe).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe dziecka zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły, a dane osobowe
dziecka nieprzyjętego - przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
7. Ma Pani/Pan prawo:
− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
17 ust. 3 RODO,
− wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych stanowi warunek brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy. Brak dołączenia stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie
poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych spowoduje, że kryteria te nie będą uwzględnione.
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9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.
*RODO- 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 (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Oświadczenie wnioskodawcy

Golub-Dobrzyń, dnia ………………….

…………..…………...……………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

(matki)

(ojca)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………………..

1. Zakwalifikowała dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.
2. Nie zakwalifikowała dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu-Dobrzyniu z powodu
………………………………………………………………………………………………
3. Suma punktów łącznie:

Podpisy członków Komisji:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
…………………………………………….

3. …………………………………………….

Podpis Przewodniczącego Komisji
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