WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W GLIWICACH PRZY
UL. LIGONIA 36, PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE
(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy ..............................................................
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach ul. Ligonia 36, w roku szkolnym ....................
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
IMIĘ/IMIONA
NAZWISKO
PESEL*
DATA URODZENIA

dzień

miesiąc

rok

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
TELEFON
MIEJSCE PRACY (dobrowolne)
III. LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI
NAZWA JEDNOSTKI

L.P.

1.
2.
3.

IV. ADRES ZAMELDOWANIA
DZIECKO

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR BUDYNKU
NR LOKALU
*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
**niepotrzebne skreślić
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V. ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli inny niż adres zameldowania)
DZIECKO

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR BUDYNKU
NR LOKALU
VI. PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWODU SZKOŁY
NAZWA I NUMER SZKOŁY
ADRES

VII. KRYTERIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYM USTALONO OBWÓD, DLA KANDYDATÓW
ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY (prosimy o zaznaczenie właściwej opcji).

L.P.

Kryterium

1.

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.

4.

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.

5.

Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla, na którym znajduje się szkoła.

Zaznacz
właściwe (X)

Zaznacza
komisja
rekrutacyjna
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VIII.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA I DANYCH OSOBOWYCH
a. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym
formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
b. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Gliwicach,
ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Iwonę Burzyńską.
c. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.
Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta
w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

https://bip.gliwice.eu/jednostki-organizacyjne-miasta

Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Dylong, iod@sp10gliwice.pl
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone
do zrealizowania celów przetwarzania.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres
jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została wniesiona skarga do
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Zawarte we zgłoszeniu dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach,
ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice na podstawie:
i. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
ii. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
iii. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g 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 przypływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mają Państwo prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji

Gliwice, dnia ........................................

podpisy:
......................................................................
......................................................................
(rodziców/opiekunów prawnych)
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