Załącznik
do Zarządzenia nr 76/19
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 08.04.2019r.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Kandydata do Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Bydgoska 1, 11-400 Kętrzyn
prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn:

Niniejszym potwierdzam wolę korzystania od 1 września 2021 r. z oferty edukacyjnej szkoły, która ze względu
na miejsce zamieszkania mojego dziecka jest szkołą obwodową. W przypadku zmiany swojej decyzji,
niezwłocznie poinformuję o tym fakcie szkołę.
DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL *
Imiona*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo*

Powiat *

Gmina*

Miejscowość*
Nr
domu
mieszkania*

Ulica*
Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (właściwe zakreślić)

TAK

Dodatkowe informacje o dziecku:

DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Imiona*

Jest rodzicem

Jest opiekunem
prawnym

Nie udzielił informacji

Nazwisko*

Nie żyje

/Nr

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo*

Powiat *

Gmina*

Miejscowość*
Nr
domu
mieszkania*

Ulica*

/Nr

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon domowy/
komórkowy *
Adres e-mail

DANE ZAKŁADU PRACY LUB UCZELNI WYŻSZEJ MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon zakładu/
komórkowy *

DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Jest rodzicem

Jest opiekunem
prawnym

Imiona*

Nie udzielił informacji

Nie żyje

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo*

Powiat *

Gmina*

Miejscowość*
Nr
domu
mieszkania*

Ulica*
Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon domowy/
komórkowy *
Adres e-mail

DANE ZAKŁADU PRACY LUB UCZELNI WYŻSZEJ OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO

/Nr

Telefon zakładu/
komórkowy *

*Oznaczone pola wymagane
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Zientary - Malewskiej, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 1, Kętrzyn (11-400),

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyłącznie w sprawach dotyczycących przetwarzania danych osobowych
możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki lub poprzez adres e-mail: iodsp3@miastoketrzyn.pl
3.

Dane osobowe dzieci i rodziców w formularzy naboru będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 130 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4.

Odbiorcami danych osobowych podanych w ramach procesu rekrutacji może być uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego oraz organy
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

5.

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie
zakwalifikowania i przyjęcia dziecka mogą zostać wykorzystane (za pośrednictwem systemu informatycznego
wspierającego prowadzenie rekrutacji) przez przedszkola/szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w celu
usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

6.

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której dziecko zostanie przyjęte
nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy
Prawo oświatowe). Jednostki, do których dziecko nie zostało przyjęte przechowują jego dane przez okres jednego
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora jednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i
postepowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu
uprawomocnienia się wyroku.

7.

Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do:
a)

dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania usunięcia, na zasadach
określonych w art. 15 – 17 RODO

b)

ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; c. wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO gdy uznają, iż przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

1.

W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ust a – b należy skontaktować się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

2.

Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z
kryteriów rekrutacji.

3.

Państwa dane w trakcie przetwarzania na potrzeby procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i znane mi są przysługujące prawa.

…………………………………………………
/podpis Rodziców/opiekunów prawnych/

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/54/19
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 21 luty2019 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w pobliżu szkoły

Oświadczam, że mój syn/córka zamieszkuje ……………………………………………
(adres zamieszkania ucznia)

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz 1000) i Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celu rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 20212022 oraz wykonania
ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przez Dyrektora Szkoły na potrzeby rekrutacji.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VII/54/19
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 21 luty 2019 r

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej
szkoły

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka …………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

w roku szkolnym 2021/2022 będzie*/nie będzie* uczęszczało do
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa placówki, klasy)

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*niewłaściwe skreślić

………………………………………………………
(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz 1000) i Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celu rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wykonania
ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przez Dyrektora Szkoły na potrzeby rekrutacji.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/54/19
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 21 luty 2019 r.

OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu w obwodzie szkoły
Ja niżej podpisana/y*...............................................................................................................................
Zamieszkała/y*........................................................................................................................................
legitymująca/y* się dowodem osobistym
nr..................................................................................................
wydanym przez.............................................................................
oświadczam, że jestem zatrudniona/y* w
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(nazwa, adres zakładu pracy)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....................................................
/data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego/
* niewłaściwe skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz 1000) i Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celu rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wykonania
ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przez Dyrektora Szkoły na potrzeby rekrutacji.

