Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
na rok szkolny 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OLECKU
19 - 400 Olecko,
ul. Kolejowa 33
tel./fax. (0 87) 520 20 85
Email: sp3@um.olecko.pl
www.sp3.olecko.edu.pl

Wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022
Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami
1. Dane dziecka
Imię pierwsze

imię drugie

nazwisko

dzień

miesiąc

rok urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

Adres zamieszkania dziecka
miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu

nr mieszkania

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
imię i nazwisko ojca

nr

telefonu

Adres zamieszkania ojca

imię i nazwisko matki

nr telefonu

Adres zamieszkania matki

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół:
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
Pierwszy wybór:
................................................................................................................................................................
Drugi
wybór:.................................................................................................................................. .....................................

Trzeci
wybór:......................................................................................................................................................................
4. Kryteria naboru (zaznaczyć krzyżykiem)
Kryteria ustalone przez organ prowadzący
1. Niepełnosprawność kandydata (4pkt.)

TAK

NIE

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało
w roku szkolnym 2019/2020 (3 pkt.) ośw. 1
3. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza
niż odległość do szkoły obwodowej (2 pkt.) ośw. 2
4. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły ( 1pkt.)
ośw. 3
Razem pkt.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19 – 400 Olecko, Tel 087 520 20 85, adres e-mail: sp3@um.olecko.pl
2. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku został powołany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych,
z którym można skontaktować się pod nr telefonu 87 520 20 85 lub pod adresem e-mail:
sekretariatsp3sp3@o2.pl
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo
Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) w tym w szczególności
Rozporządzenie
MEN
z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji
(Dz. U. z 2017r. poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz w celu realizacji statutowej działalności szkoły.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania
danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia
25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1646).
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/i prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (niewłaściwe skreślić)

………………………..……………………………..
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

Karta zgłoszenia powinna być złożona w sekretariacie szkoły w terminie do 25 czerwca2021r.
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie: ........................................... Nr kolejny:

Punktacja
komisji

6.Decyzja komisji rekrutacyjnej:
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………...………przyjęła / nie
przyjęła* dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
…………………….……………………….....
Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

