Wniosek rekrutacyjny do szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
na rok szkolny 2021/2022
Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do szkoły znajdującej się na pierwszym miejscu listy priorytetów. Jeżeli uczeń ubiega
się o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na drugim (w przypadku wyboru
dwóch szkół) lub trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół) miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły
podstawowej.
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
Imię*

Drugie Imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*
DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

Dodatkowe informacje o dziecku:

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie diagnozy logopedycznej mojego dziecka.:
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka w sposób nienaruszający jego godności i bezpieczeństwa w
czasie wycieczek, uroczystości, zabaw i zajęć opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w szkole podstawowej i publikowanie ich na
stronach internetowych szkoły podstawowej/ międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz wykorzystanie w artykułach,
wydawnictwach promujących dorobek placówki.:
3. Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły podstawowej tylko zdrowego dziecka.:
4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie materiałów multimedialnych zawierających wizerunek mojego dziecka i ich
publikację na portalach internetowych, których właścicielem jest Gmina Miejska Głogów.:
5. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły podstawowej dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza
rodzicami / prawnymi opiekunami będą mogły odbierać dziecko ze szkoły podstawowej.:
6. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora
szkoły podstawowej.:
WYBRANE PLACÓWKI / GRUPY REKRUTACYJNE*
(kolejność placówek jest istotna w procesie rekrutacji)

LP

Punkt naborowy

1.
2.
3.
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KRYTERIA PRZYJĘĆ (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty)
1

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczowychowawczej

TAK

NIE

2

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje w obwodzie szkoły

TAK

NIE

TAK

NIE

1. ....................................
Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty)
1

Dziecko posiadające rodzeństwo w szkole pierwszego wyboru

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

(niepotrzebne skreślić)

Imię*

Nie udzielił
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka
za granicą

Nazwisko*

Drugie Imię
ADRES ZAMELDOWANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail**
Wyrażam zgodę, aby adres e-mail był wykorzystywany do przesyłania nowego hasła

TAK

NIE

Wyrażam zgodę, aby adres e-mail był wykorzystywany do przesłania wyników rekrutacji

TAK

NIE

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun

Rodzic

Opiekun prawny

(niepotrzebne skreślić)

Imię*

Nie udzielił
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka
za granicą

Nazwisko*

Drugie Imię
ADRES ZAMELDOWANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail**
Wyrażam zgodę, aby adres e-mail był wykorzystywany do przesyłania nowego hasła

TAK

NIE

Wyrażam zgodę, aby adres e-mail był wykorzystywany do przesłania wyników rekrutacji

TAK

NIE
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* oznaczone pola wymagane
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zgubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji.
Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 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) ("RODO") informujemy o
tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
Współadministratorów:
1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
1) Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Głogowie (67-200), przy ul. Rynek 10,
2) Szkoła Podstawowa z siedzibą w Głogowie.
2. Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu sprawnego przeprowadzenia procedury
rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie
danych, w szczególności, dostawca platformy rekrutacji ASSECO Data System S. A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia oraz
podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa..
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust..1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO- przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz na podstawie art. 153 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 t.j).
5. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia szkoły podstawowej/wychowania przedszkolnego dziecka, a przypadku
dzieci nieprzyjętych do szkoły podstawowej – rok od zakończenia rekrutacji.
6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych za pośrednictwem
szkoły podstawowej pierwszego wyboru oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem
możliwości przyjęcia dziecka do szkoły oraz kontynuowania nauki w szkole.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
1) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
2) Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia
wymogu rozliczalności.
3) Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.
4) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo zapewniają, że
do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają upoważnienie nadane przez
Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do
zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie
danych osobowych.
5) Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
danych osobowych;
b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub
technicznego;
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c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu
bezpieczeństwa przetwarzania;
d) w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga
pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
10. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się ze Współadministratorami,
ale to dyrektor szkoły podstawowej będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej,
abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do Inspektora Ochrony Danych wybranej placówki – dane
kontaktowe podane są na stronie internetowej placówki.

Dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu w razie pilnej potrzeby z rodzicem / opiekunem prawnym w miejscu pracy

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

TELEFON KONTAKTOWY
DO MIEJSCA PRACY*

Data wypełnienia wniosku
Podpis matki lub ojca
/jednego z opiekunów prawnych:

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń*

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

TAK

NIE
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