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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 03/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

1. Dane osobowe kandydata i rodziców.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imię, imiona
Nazwisko

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

dzień

miesiąc

rok

Data urodzenia

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny)

ojciec (opiekun prawny)

imię
nazwisko
1

telefon kontaktowy
adres e-mail

1

ADRESY ZAMIESZKANIA
kandydat

matka (opiekun prawny)

ojciec (opiekun prawny)

miejscowość
ulica
nr domu

nr mieszk.

kod pocztowy
2. Ochrona danych osobowych
Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w pkt. 4, Klauzula informacyjna - rekrutacja dzieci do
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowach.

1

Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 4, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają.
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3. Kryteria.
Liczba punktów za kryterium, dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowach, (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/111/2020
Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 stycznia 2020 roku)

L.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty

Wartość punktów

1.

Praca zawodowa
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/opiekunów
prawnych

Oświadczenie rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów
prawnych

10

2.

Złożenie rocznej deklaracji PIT
przez
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/opiekunów
prawnych z podaniem Gminy
Bojszowy jako miejsca
zamieszkania

Oświadczenie rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów
prawnych o podaniu Gminy Bojszowy jako miejsca
zamieszkania w rocznej deklaracji PIT

4

……………………………………………
Data

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

4. Klauzula informacyjna – rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowach.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 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 osobowych) w związku z prowadzeniem
procesu postępowania rekrutacyjnego informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
reprezentowana przez Barbarę Sosna - Dyrektora, z siedzibą: ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy, zwana dalej:
„Administratorem”.
2. Kontakt do Administratora:

tel. 32 / 218 91 22;

e-mail: sp_bojszowy@poczta.onet.pl;

pocztą na adres ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy;

bezpośrednio w siedzibie Administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: iod@pro.wp.pl,
lub pocztą na adres ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy (z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzoną rekrutacją uczniów na rok szkolny 2020/2021
zarówno w przypadku dokonywania zgłoszenia, jak i składania wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Co do zasady, nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych pozyskanych w toku rekrutacji uczniów.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów
uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji
międzynarodowej.
8. Przechowywanie Państwa danych osobowych reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych i będą przechowywane przez okres 10 lat.
9. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa oświatowego. Zatem
podanie danych jest konieczne, a niepodanie danych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia procesu
rekrutacji ucznia.
10. Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w
art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), przysługujące
uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres e-mail: iod@pro.wp.pl
11. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie)
przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Możecie Państwo wnieść sprzeciw
przesyłając stosowną informację na adres e-mail: iod@pro.wp.pl
12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

