
…………………………………………………..
Data, miejscowość

………………………………………………….
               Pieczęć placówki

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W GNIEWIE

na rok 2021/2022

KANDYDAT                    

Imię/Imiona

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

PESEL/w przypadku braku: seria i numer paszportu

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO                       

Imię

Nazwisko 

Adres miejsca zamieszkania

E-mail*

Telefon*

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO           

Imię

Nazwisko 

Adres miejsca zamieszkania

E-mail*

Telefon*

* należy podać w przypadku ich posiadania, art. 150.1 pkt 4) ustawy Prawo oświatowe.

KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PLACÓWEK od najbardziej do najmniej preferowanych          

1

2

3



KRYTERIA GMINNE

Lp. Nazwa kryterium Spełnia kryterium Punktacja

1 Kandydat  zamieszkuje  w  obwodzie  szkoły  prowadzonej  przez
inny organ niż Gmina Gniew. □ TAK     □ NIE 12

2 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata. □ TAK     □ NIE 5

3
Dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego znajdującego się
w Gniewie. □ TAK     □ NIE 3

4

W Gniewie zamieszkuje babcia lub dziadek dziecka wspierający
rodziców  (opiekunów  prawnych)  w  zapewnieniu  dziecku
należytej opieki lub jeden z rodziców pracuje w Gniewie. □ TAK     □ NIE 2

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych                                                                             
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 administratorem danych jest  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie,  ul.  27 stycznia 19,  tel.  58  535 22 94,  e-mail
sp2gniew@gniew.pl,

 dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rekrutacji  na  podstawie  art.  150  ustawy  Prawo  oświatowe,  w  związku  z  ciążącym  na
administratorze obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do wyznaczonego celu
(art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

 podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  konsekwencją  ich  niepodania  będzie  odrzucenie  wniosku,  zaś  konsekwencją  nie  przedłożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów będzie pominięcie tych kryteriów;

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 dane będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do szkoły, a w przypadku kandydatów nieprzyjętych – przez

okres roku od zakończenia rekrutacji;
 przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia

skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych

osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

MATKA/OPIEKUN PRAWNY   OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY   

    .................................................               .................................................    
          Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i imię oraz podpis              


