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Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII  

w Zespole Szkół w Gromniku na rok szkolny 2023/2024 
  
  
  
PODSTAWA PRAWNA 
  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737).  

3. Zarządzenie Nr  567/2023 Wójta Gminy Gromnik z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie 
ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów 
oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu 
rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego Zespołu Szkół w Gromniku - Szkoły 
podstawowej w Gromniku na rok szkolny 2023/2024 oraz określenia wzoru wniosku 
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego - klasy VII w Zespole Szkół w Gromniku - Szkoły 
Podstawowej. 

4. Statut Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku w Zespole Szkół 
w Gromniku. 
  

§ 1. 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa:  

a) zadania Komisji Rekrutacyjnej; 
b) terminarz rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Zespole 

Szkół w Gromniku - Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku 
w roku szkolnym 2023/2024; 

c) warunki przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych w Zespole Szkół 
w Gromniku - Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku; 

d) kryteria rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Zespole 
Szkół w Gromniku - Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku 
w roku szkolnym 2023/2024. 

2. Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie 
prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 
językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia 
edukacyjne. W przypadku Zespołu Szkół w Gromniku Szkoły Podstawowej 
im. Wincentego Witosa drugim językiem nauczania będzie język angielski, a nauczanymi 
w tym języku przedmiotami: biologia i chemia. 

3. Język niemiecki nauczany jest od podstaw. 
4. Podstawą do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć jest ramowy plan nauczania. 
5. Nie ustala się obwodów szkołom z oddziałami dwujęzycznymi. 

 
 

  
§ 2. 

KOMISJA REKRUTACYJNA 
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1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję rekrutacyjną. W jej skład wchodzą: przewodniczący komisji oraz jej 
członkowie z Zespołu Szkół w Gromniku - Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Gromniku.  

2. Komisja rekrutacyjna wykonuje wszystkie czynności i zapewnia warunki umożliwiające 
przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych zgodnie z harmonogramem 
rekrutacji. 

3. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się 
z wnioskami kandydata o przyjęcie do Szkoły i załączonymi do nich dokumentami. 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej prowadzi spotkania komisji, ustala dni i godziny 
tych zebrań. 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, 
jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz 
złożył wymagane dokumenty. 

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń 
w budynku szkoły. 

8. Przeprowadza się postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły. 

11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała 
postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 
szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem. 

  
  

§ 3. 
WARUNKI PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 

  
1. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się zgodnie z Harmonogramem w dniu 

6 czerwca 2023r. o godzinie 12:45 w Zespole Szkół w Gromniku - Szkole Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gromniku. 

2. Kandydat zobowiązany jest mieć ze sobą aktualną legitymację szkolną. 
3. Czas trwania sprawdzianu wynosi 60 minut. 
4. Aby osiągnąć pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych w Zespole Szkół 

w Gromniku - Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku, kandydat 
powinien uzyskać minimalny próg zaliczenia - co najmniej 30% (60 punktów/200 
punktów) . 

5. Wynik sprawdzianu mnożony jest przez współczynnik 0,29 i dodawany do pozostałych 
punktów rekrutacyjnych. 

6. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną. Sprawdzian jest 
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diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych 
przedmiotów w tym języku. 

7. Sprawdzian zawiera zadania i problemy językowe dotyczące zagadnień leksykalnych, 
intuicji językowej i języka sztucznego. 

 
§ 4.  

KRYTERIA REKRUTACJI 
 

1. Do oddziału dwujęzycznego - klasy VII w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani 
są  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej 
kolejności ucznia tej szkoły, który: 

a) otrzymał promocję do klasy VII; 
b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 200 x 0,29 (mnożnik) = max 58 

punktów; 
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny 

z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 
punkty, przy czym za oceny: 

i. celującą – przyznaje się po 18 punktów; 
ii. bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów; 

iii. dobrą – przyznaje się po 14 punktów; 
iv. dostateczną – przyznaje się po 8 punktów; 
v. dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty. 

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 
punktów. 

4. W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, 
które mają jednakową wartość: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. W przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami do oddziału mogą być 
przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego 
postępowania na zasadach opisanych powyżej. 

6. W przypadku uczniów, którzy są laureatami oraz finalistami wojewódzkich konkursów 
językowych rodzic może złożyć wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału 
dwujęzycznego i zwolnienie go z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji 
językowych. Wniosek taki rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. 

7. Załącznikiem 1 do niniejszego regulaminu jest dokument „Harmonogram” 
zawierający terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów 
oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu 
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rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego Zespołu Szkół w Gromniku -  szkoły 
podstawowej na rok szkolny 2023/2024. 

 
 
 

Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku nr 15/2022/2023 
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Załącznik Nr 1  
„Harmonogram” do Regulamin rekrutacji  

do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim 
w Zespole Szkół w Gromniku 

na rok szkolny 2023/2024 

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy 
postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału 
dwujęzycznego Zespołu Szkół w Gromniku -  szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. 
 
 
 
Lp. 

 
Rodzaj czynności 
 

Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
postępowania 
uzupełniającego 

 
1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 
dwujęzycznego publicznej szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 
od  01.03.2023 r. 
do  14.04.2023 r. 

 
od  10.07.2023 r. 
do  13.07.2023 r. 
 

2. Przystąpienie  kandydata do sprawdzianu predyspozycji 
językowych w Zespole Szkół w Gromniku. 

06.06.2023 r. 
o godzinie 12:45 

14.07.2023 r. 
o godzinie 9:00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji 
językowych. 

12.06.2023 r. 17.07.2023 r. 

4. Złożenie kserokopii świadectwa promocyjnego do klasy 
VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu 
predyspozycji językowych.  
Uwaga! 
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie 
kserokopii świadectwa w szkole podstawowej w 
Gromniku, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do 
oddziału dwujęzycznego. 

od 23.06. 2023 r. 
do 28.06.2023 r. 
do godz. 15:00 

od 18.07.2023 r. 
do 20.07.2023 r. 
do godz. 15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

do 30.06.2023 r. do 21.07.2023 r. 

6. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania 
kandydata do oddziału dwujęzycznego w publicznej 
szkole podstawowej w Gromniku w postaci pisemnego 
oświadczenia. 
Uwaga! 
W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli 
w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie 
przyjęty do oddziału dwujęzycznego. 

od 03.07.2023 r.  
do 06.07.2023 r.  

od 24.07.2023 r. 
do 26.07.2023 r. 
 

 
7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 

 
do 07.07.2023 r. 

 
do  27.07.2023 r. 
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8. 

Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 
9. 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

 
10. 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu. 

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

 
11. 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej do dyrektora 

 
*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również 
opiekunów prawnych.  
** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są: 

a. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny 
kandydata; 

b. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573); 

c. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu 
rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem; 

d. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447). 

  
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 567/2023 

Wójta Gminy Gromnik 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 
 

 

                  Dyrektor Zespołu Szkół 

       ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO – KLASY VII 

 W ZESPOLE SZKÓŁ –SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROMNIKU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców  

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

kandydata 1 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres miejsca zamieszkania  

ojca kandydata 1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

7. Adres miejsca zamieszkania  

matki kandydata 1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 

Pouczenie  
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z p. zm.). 

2.Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej / zespołu  szkół do którego  zgłoszenie zostało 
złożone. 

Oświadczenia : 

1.Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.   
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do 

szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781). 

 
 

 

……………………...………………             ………..…………………………… 
(podpis matki/opiekunki prawnej)                   (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

……………………..........  

( miejscowość i data) 
 

 

 
1Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo  oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli,  natomiast dane w punkcie 8 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 8,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani 

się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Załącznik Nr 1 
do wniosku o przyjęcie do klasy VII do oddziału dwujęzycznego w Zespole Szkół w Gromniku  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania¹ 

 

 

 

 Ja………………………………………………………………………………………………... 
                                 ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że  

 

zamieszkuję wraz z dzieckiem……………………………………………………………… 
                                                                                                                            (imię i nazwisko kandydata) 

 

w………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                       (miejscowość, ulica, numer domu) 

                                                                   

   

 

 

 …………….……………............                    ……………………....................................... 
                                         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                                               / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
 

 

 
1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy / 

2/Zgodnie z art. 151 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082z p. zm.)  oświadczenia wymagane, 

jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
Załącznik Nr 2 

do wniosku o przyjęcie do klasy VII do oddziału dwujęzycznego w Zespole Szkół w Gromniku  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

przy rekrutacji dziecka do klasy VII oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej  

im. Wincentego Witosa w  Zespole Szkół w Gromniku 

 

           W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018r.  Rozporządzenia 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)  
i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ). 
 
Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka/dzieci oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest  

Zespół Szkół w Gromniku reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół – Panią mgr Patrycję Kubicz, 

z siedzibą w Gromniku, ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik, tel.: 14-651-42-33 

2. Administrator - Dyrektor Zespołu Szkół  w Gromniku, wyznaczył Inspektora Danych Osobowych 

- Pana Tomasza Pilcha, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez  

e mail:firma.tomaszpilch@onet.pl oraz telefonicznie: 782-974-835. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

       3.  Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych podanych we  wniosku będą 

wykorzystane (przetwarzane )przez  Zespół Szkół w Gromniku w celu rekrutacji do klasy VII oddziału 

dwujęzycznego Szkoły Podstawowej. 

       4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy   

i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z przepisami  

dotyczącymi przechowywania dokumentacji szkolnej, a w przypadku nie  przyjęcia dziecka do  placówki 

– przez okres jednego roku. 

       6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji 

       7. Posiada Pani/Pan prawo : 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są  niezgodne ze stanem rzeczywistym,   

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

        8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach  ochrony 

danych osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

        9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej. 

 

…………………………………… 

data i podpis administratora danych 

 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

………………………………………………… 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik Nr 3 

do wniosku o przyjęcie do klasy VII do oddziału dwujęzycznego w Zespole Szkół w Gromniku  

 
 

UZYSKANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH  

W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM  DZIECKA DO KLASY VII ODDZIAŁU 

DWUJĘZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

 

       Na podstawie Rozporządzenia 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) i ustawy z dnia 10 maja 2018r,  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 

1781). 

 

 

      Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka………………………………………............ 

 

oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie  danych osobowych zawartych  

w przedkładanym wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej  

 

w………………………………………………………………………………………………………, 

 

jak i również  danych osobowych zawartych w załącznikach do tego wniosku oraz  

w przedstawionych przeze mnie dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu  

postępowania  rekrutacyjnego. 

Wyrażam również  zgodę do podejmowania przez w/w  placówkę innych obowiązujących ją   

z mocy ustawy z 14 grudnia2016r – Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z p.zm.) działań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym zwłaszcza umieszczenia danych na  ogłaszanych  

listach osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listach osób przyjętych  i nieprzyjętych do 

klasy VII oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej w ................................................................ 

  

 

 

 

 

…………………………………………..                                                …………………………… 
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka)                                                                                            (data i podpis ADO) 
 

 

 
 


