....................................................................
miejscowość, data

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

…………………..............................…….…...
(adres zamieszkania)

Oświadczenie rodzica / rodziców / opiekuna prawnego
o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych
przez kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
NA TRZECIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Imię i nazwisko kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Lp.

1)

KRYTERIUM

Oświadczam, że zgłaszam
następujące kryteria do
oceny przy rekrutacji
uczniów do klasy
pierwszej szkoły
ponadpodstawowej:
Tak
Nie

Wielodzietność rodziny
kandydata

Oświadczenie

Oświadczam, że mój syn*/córka* wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, liczącej troje lub więcej dzieci.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe oświadczam, że jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
...................................................
podpis rodzica/rodziców

Tak

2)

Nie

UWAGA: wypełnić jeśli dotyczy
Oświadczam, że samotnie wychowuję syna*/córkę* oraz
nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
i posiadam prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe oświadczam, że jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Samotne wychowywanie
dziecka

...................................................
podpis rodzica/rodziców
UWAGA: wypełnić jeśli dotyczy

Tak

3)

Niepełnosprawność
kandydata

Nie

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach.
POUCZENIE:
Zgłoszenie niniejszego kryterium do oceny przy rekrutacji
uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wiąże się
z koniecznością przedłożenia w szkole orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach.
Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Tak

4)

w oświadczeniach.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Tak

Niepełnosprawność
jednego z rodziców*/
5)

Nie

obojga rodziców*/
rodzeństwa*

Prawo Oświatowe w/w załączniki należy złożyć w postaci
oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Załączniki mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
POUCZENIE:
Zgłoszenie niniejszego kryterium do oceny przy rekrutacji
uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wiąże się z
koniecznością przedłożenia w szkole dokumentu potwierdzającego objecie kandydata pieczą zastępczą.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte

Nie

Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe w/w załączniki należy złożyć w postaci
oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Załączniki mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
POUCZENIE:
Zgłoszenie niniejszego kryterium do oceny przy rekrutacji
uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może
wiązać się z koniecznością przedłożenia w szkole orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach.
Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe w/w załączniki należy złożyć w postaci
oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Załączniki mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

*) niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako RODO:
1) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jest publiczna szkoła ponadpodstawowa
prowadzona przez Powiat Buski, do której zgłaszany jest wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej,
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej na podstawie przepisów rozdziału 6 (w szczególności art. 150) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
4) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a w szczególności dostawca sytemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych szkół

5)

6)
7)
8)

9)

ponadpodstawowych w Powiecie Buskim, tj. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Wieniawskiego 17/19,
61-704 Poznań,
osoba, której dane są przetwarzane, ma:
- prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania kopii danych,
- prawo do sprostowania lub poprawienia swoich danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, kiedy spełniają się przesłanki z art. 18 RODO,
w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa - niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami określonymi w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, tj. dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, w tym znajdujące się w
dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza
do szkoły, a dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są
przechowywane w 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,
dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą

..................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

POUCZENIE
Potwierdzeniem wszystkich okoliczności uprawniających kandydata do ubiegania sie o przyjęcie do szkoły NA WSZYSTKICH
ETAPACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO są oświadczenia lub stosowne dokumenty dotyczące kandydata lub jego
rodziny, które dołącza się do wniosku o przyjęcie do szkoły:
a)
b)
c)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
d) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
e) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa
jazdy kategorii C lub C+E),
f) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym),
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w
sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
i) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
j) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
k) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu,
l) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
m) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

