……………………………....................

...……………….dnia ………………

imię i nazwisko matki

……………………………....................
imię i nazwisko ojca
…………………………………………………..
adres zamieszkania
………………………………………………..…
telefon kontaktowy matki
………………………………………………..…
telefon kontaktowy ojca

PODANIE
1. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszej córki/ naszego syna*
….…………………………………….………….………………………………
do klasy …………………………... Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego.
DANE OSOBOWE KANDYDATA (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)
Nazwisko..………………………….…………….
Imiona …………………………………………….
Data urodzenia ……………………………………
Miejsce urodzenia…………………………………
PESEL ………………………………………….…
Adres zamieszkania …………………….……………………………………………
Adres zameldowania……..…………………………………………………………..
Dziecko choruje na choroby przewlekłe

TAK/ NIE*

Dziecko posiada opinię/orzeczenie z PPP

TAK/ NIE*

Ważne informacje…………………...……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Po przyjęciu do szkoły córka/ syn będzie:


uczęszczać na religię ewangelicką/ katolicką*



korzystać ze świetlicy

TAK/ NIE*



korzystać z obiadów

TAK/ NIE*

*właściwe zakreślić ( opinię lub orzeczenie należy dostarczyć razem z podaniem)

Zaświadczam, iż znany mi jest Statut Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, Wewnątrzszkolne Ocenianie..
Zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionych dokumentów.

……………………………………….
podpisy rodziców, opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) oraz art. 9 ust 2 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przekazywania moich i mojego dziecka danych
osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących stanu zdrowia i przekonań religijnych
i światopoglądowych, zbieranych w związku ze spełnieniem obowiązku szkolnego i zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka
przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Plan Kościelny 5, 43-400 Cieszyn.
Potwierdzam także zapoznanie się ze sposobem przetwarzania moich danych osobowych w związku z realizacją niniejszego
podania o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

……………………………………….
podpisy rodziców, opiekunów prawnych
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w siedzibą w Cieszynie, do której kierowane jest niniejsze podanie.
2. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
zapewniony pod adresem e-mail: iod.tecieszyn.pl (Inspektor nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu
procesu rekrutacji czy oferty edukacyjnej szkoły).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) oraz art. 9 ust 2 lit b) RODO – wyrażona zgoda oraz
przepisy prawne tj. ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z póżn. zm.) oraz prawo oświatowe (Dz.U. 2018
poz. 996 z póżn. zm.).
4. Dane osobowe dziecka oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu rozpatrzenia podania
o przyjęcie dziecka do szkoły.
5. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole podstawowej. Dane
kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres roku.
6. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: pracownicy szkoły działający z upoważnienia
Administratora, uprawniony podmiot obsługi informatycznej, organ prowadzący, organy administracji publicznej
uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
7. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8. Rodzicom i prawnym opiekunom dziecka (ucznia) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich
sprostowania, przenoszenia lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.
18 RODO. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
10. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeżeli twierdzą oni, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.
11. Podanie danych zawartych w niniejszym podaniu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym rozpatrzenie podania o ubieganie się o przyjęcie do szkoły

……………………………………….
podpisy rodziców, opiekunów prawnych

2. OPINIA Z PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
Uczęszczał(a) do …………………………………………………………………………..
(nazwa przedszkola/szkoły)

Opinia o kandydacie *(wypełnia wychowawca przedszkola lub szkoły)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Frekwencja na dzień …………………………………….wyniosła ………………………………….% **
Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć:


Kartę zdrowia (po ukończeniu przedszkola)



2 zdjęcia legitymacyjne

* prosimy o informacje dotyczące wiadomości i umiejętności, zachowania, a także tego, co sprawia dziecku trudności
** dotyczy przedszkola

