Załącznik nr 3 do
Zasad Rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
w roku szkolnym 2020/2021

Puck, dnia.....................................
…………………….…….……..…..…………...............
nazwisko i imię rodzica / prawnego opiekuna

………………….…………..….…………….................
adres zamieszkania

……………………..……….……………………………
………………………………….……………………….
telefon kontaktowy

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mariusza Zaruskiego
w Pucku
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe ( Dz.U. 2017,
poz.59 )zwracam się z prośbą o przyjęcie :
syna/córki *…………………..............................................................................................................................
(nazwisko i imię dziecka)

urodzonego/urodzonej* ….....................................w.....................................identyfikującego/identyfikującej*
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

się numerem ewidencyjnym PESEL:

Zamieszkałego/zamieszkałej*..........................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym................................................................
WYPEŁNIA RODZIC, KTÓREGO DZIECKO UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA
Oświadczam, iż w roku szkolnym ............................ dziecko uczęszcza do ……………………………….
przedszkola ............. ..........................................................................................................................................
(nazwa placówki)

........................................................................................................................................................................
(dokładny adres placówki)

WYPEŁNIA RODZIC, KTÓREGO DZIECKO NIE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA
W związku z tym, iż w roku szkolnym.............................................moje dziecko nie uczęszcza do
przedszkola, do wniosku dołączam opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej...................................................................
(nr opinii)

z dnia................................ z poradni psychologiczno-pedagogicznej..............................................................
(data wydania opinii)

(nazwa PPP)

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

* niepotrzebne skreślić
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego, ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck
e-mail: sppuck@wp.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.puck@gmail.com
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania jest realizacja zadań szkoły.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, między innymi: Ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawy o systemie informacji oświatowej,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz
zgody osoby, której dane dotyczą (np. wizerunek).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły,
dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia do szkoły
dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez okres 5 lat
(dzienniki lekcyjne, dzienniczki praktyk) oraz 50 lat (arkusze ocen), a także gdy będzie miało to zastosowanie – do
momentu odwołania Państwa zgody.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie
wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

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

