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ZARZ4DZENTE NR 2/2020

DYREKTORA SZKOI,Y PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA LOYKI W SZROPACH

Z DNIA 12.03.2020 ROKU

W sprawie : wprowadzenie ,, Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoly Poclstawowej
im. Feliksa tr-oyki w Szropach w roku szkolnym 202012021"

Podstawa prawna:

. Ustawa zdnta 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.U. z201,9poz.Lt48zezm.)

. Ustawa r. dnia 14 gludnia 2016t. Ustawa Przepisy wprowaclza.j4ce r-rstawg Prawo
oSwiatowe.

. Rozporzqdzenie MEN z dnia 1 6 marca 2017r. w sprawie sposobLr przeliczania ua
pr-rnkty poszczeg6lnych kryteri6w uwzglgdnianych w postgpowaniLr rekrr,rtacy.jnyui,
sklaclr"r i sz.czegolowych zadari komisji rekrutacyjnel, sz.czeg(tlowego trybLr i terrnin6w
przeprowadzania postgpowania rekrr,rtacyinego oraz, postgpowania uzupelniaj4cego.

. zarzqclzenie nr 612020 w6tta Gnriny Stary Targ 'z dnia28.01.2020 r.

s 1.

Wprowadzam do uZytkr,r w Szkole Podstzrwowej im. l,-eliksa l-oyki w Szropacl.t

,,Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoty Podstawowej im. Feliksa f,oyki w Szropach"

stanowi4cy zalqczniknr 1 do zarzqdzenia

$2.

Zarzydzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
DY KTOR SZKOLY



SZKOT,A PODSTAWOWA
im. Felihsa Loyhi

w SZROPACH
82-410 StaryTerg, tel /forr 55-267-01-33
\rP 5?9-185.37"00 REG0ir 00tug4a} Zal1czniknr I

do zarz.4dzenianr 212020 Dyrektora Szkoly Podstawowe.j irn. Feliksa Loyki w Szropach
z. dnia 12.03.2020 r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoly Podstawowej im. Feliksa t-oyki w
Szropach

I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAI,U PRZEDSZKOLNEGO

W roku szkolnym 202012021 spetnianie rocznego przygotowania przcclszkolnego
rozpoczyta.i4 dzieci:

. Urodzone w 2014r.

O bowi4zek roczlte go plzy gotowani a przedszko l ne go r oz,poczy t1Lt si q z po cz4tk i em
roku szkolnego w roku kalendal'zowyur, w kt6rym clziecko koriczy 6 la1.
Do oddziah"r przedszkolnego przyjmujc sig z trz4dr clzieci zamieszkatlc w obwodzie
szkoly na podstawie zgloszenia rodzic6w (zgloszenie clziecl<a clo ocldzialu
przedszkolnego).
Dzieci zamieszkalepozaobwodern Szkoly Podstawowej l)odstawowc.j inr. treliksa
Loyki w Szropach mogQ byi przy.jgci do oddzial, przedszkornego po
przeprowadzeniu poslepowania rekrutacy.inego 

.f ezeli szkola bgdzie nadal
dysponowala wolnymi nrie.jscanri. ( wniosek o przyjgcie do odclzialu
przedszkolncgo)

W roktr szkolnyrn 202012021spelnianie przygotowania przeclszkohrego roz,poczyr,a.i4 dzieci:

. Urodzone w 2015 r..2016 r.

Do oddzialu prz,edszkoluego przyin-u-rjc sig z LrrzEdLr clzieci zanricszl<a.le w obwodzie
szkoty na podstawie zgloszenia rodzic6w (zgloszenie dziecka do oddzialu
przedszkolnego).
Dzieci zatttieszkalepoz.aobwodem szltoty Podstawowej Podslawowcj im. l,-eliksa
Loyki w Szropach mogq byc przy.igci .lo odclziatu przeclszl<orncgo po
przeprowadzeniu postepowauia lekrutacy.jr-rego.iezeli szkola bgdzie lac1al
dysponowala wolnymi miejscami. ( wnioseh o przyjgcie cro odclzialu
przedszkolnego)
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II.

w rokn szkolnynr 202012021 obowi4zek szkolny clziccka rozpoczyra sig :

1. z poczEtkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6r.1,111 clziecko l<oriczy 7 lat
- urodzone w 2013 r..

2' na wniosek rodzic6w tlar,rl<g w szkole podstawowej moze tal<t.e rozpocz4i dziecko .kt6re w danym rohu kale,clarzowyrll koriczy 6 lat urodzonc w 20l4 r.

. korzystalo z wychowania przedszkolnego.
o posiada opinig z poradni psychologiczno-peclagogiczne.j o golowoSci do pod.igcia

nauki w klasie pierwsze.j.

3 ' Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoly przyjr-nowar-ri sq do klasy pierw sze.i z
urzgdu, na poclstawie zgloszeuia rodzic<iw kanclyclata. Nie podlcgai4 postgpowaniu
rekrutacy.jnernu.

4. Karrdydaci zarnieszkali poza obwodem szkoly podlegai 4 poslgpowani u
rekrutacyjnelllu . Postgpowanie rel<rutacy.f ne jest p.o*ujrn,re na wniosek r.odzica
kar-rdydata.

2.

a
J.

4.

23 '03 '2020r . - 03 -04 .2020t . zglaszanie dzieci zat-nieszkalych w obwodzie szkoty i
skladarrie wniosk6w o przyjgcie dziecka spoza obwoclu szkoty c1o l<lasy I. Ternrin w
postgpowaniu uzupelni aj 4cynr 0 I .0 g.2020r._ 

1 9.0 g.2020r.
16.03.2020r.-27 .03.2020r.- zlolenie cleklarac.ji o kor-rtyn tac.1i prze,t.clziecho
wychowania przedszkolnego w kole.jnym rol<u szkolnyn., .

23'03'2020r. -03.04.2020r. - zglaszanie dzieci zantieszkalych w obwodzie szl<oly i
skladariie wniosk6w o przyjgcie crziecka spoza obwocju szloly do odclzial6w
przedszkolnych . Tet'trtitt w postgPowauiu uzupelniaj4cynt 03.08.2020 r.-07.0g.2020r.
27 '04'2020t. zakoticzenie procesu rekrLrtac.ji 1 tlsty io wgl4dLr w sekrctariacie szkoly ).Ternrin w postqpowaniu uzuper,ia.i4cym 3l sierpnia zoioi..



SZKOLA PODSTA1VOWA
im. Felihsa Loyhi

W SZROPACH
82. 4 1 0 Srary Iar g, ret. lfax S5-2il _Afi3
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE REKRUTACJI UCZNIOW W SZKOLE PODSTAWOWzu INA. FELIKSA I.OYKI W

SZROPACH

1' Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnegouczni6w w szkole Podstawowej im. Feliksi Loyki w siiopacn jest wymieniona szkota, kt6rejprzedstawicielem jest Dyrektor szkoly podstawowej'im. Felikia t_oyki w szropach . 
-

2' Administrator powolal lnspektora ochrony Danych : Dariusz Klimowski ,moze siq pani/pan
skontaktowac sig z lnspektorem ochrony oanytn osooowycn * srt ol" podstawowej im. Feliksa t-oykiw Szropach za pomocE adresu iod@fioi org , tel. 55 lf;g4874.
3' Administrator dany.ch osobowych przelwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawieobowiqzujqcych przepisow prawa

- podstawq prawna przetwarzania Pani/Pana danych_osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jestart. 130 i art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016;. - prawo os*i"to*E ii. u'.' );;i6,. poz. 996)
- art. 6 ust.1 lit. c i e Rozporzqdzenia parlamentu 

2O16t6Tg z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi nych osobowych i w sprawieswobodnego przeplywu takich danych oraz uch E (ogolne rozporzqdzenie oochronie danych,,RODO')

4' PanilPana dane osobowe przetwarzane sE w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego uczni6w.

:, wcelach' o itPanadanych

dz 
publicznej publiczne lub

po Publicznej, qzprzepisow

6' Pani/Pana dane osobowe zawarre we szkola przetvazawylqcznie do celow, dla ktorych zostalyzebrane, i przechowuje siq :

- przez okres nie dluaszy niz okres procesu edukacji dziecka w szkole oraz okres 25 lat po zakoficzeniuedukacjiw Szkole,

- w przypadku niepodjqcia nauki przez dziecko w Szkole z dniem rozpoczqcia roku szkolnego w rokurekrutacji- niszczone w okresie miesiqca od dnia l"o=po.iglL roru szi<orn"b;. 
- '- -:

7 ' W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyslugujq pani/panu nastgpujqceuprawnienia:

a) prawo dostqpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zqdania. sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane sqnieprawidtowe lub niekompletne;



c) prawo do zqdania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdv:

- dane nie sq juz niezbgdne do celow, dla ktorych byly zebrane lub w inny sposob przetwarzane,

- osoba, ktorej dane dotyczq, wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane sq niezgodnie z prawem,

- dane osobowe musze byc usuniqte w celu wywiqzania siq z obowiqzku wynikajEcego z przepisow
prawa;

d) prawo do zqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, ktorej dane dotyczq kwestionuje prawidlowosc danych osobowych,

- przelwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotyczq, sprzeciwia sig usuniqciu
danych, Zqdajqc w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich cel6w, ale osoba, ktorej dane dotyczq, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczefi,

- osoba, kt6rej dane dotyczq, wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sq nadrzqdne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy lqcznie spelnione sq nastqpujqce
przeslanki:

- zaistniejq przyczyny zwiqzane zPanilPana szczegolnq sytuacjq, w przypadku przelwarzania danych
na podstawie zadanta realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbqdne do celow wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interes6w
realizowanych przez Administratora lub przez stronq trzeciq, z wyjqtkiem sytuacji, w kt6rych nadrzqdny
charakter wobec tych interesow majq interesy lub podstawowe prawa i wolnoSci osoby, kt6rej dane
dotyczq, wymagajqce ochrony danych osobowych, w szczeg6lnoSci gdy osoba, ktorej dane dotyc|qjest
dzieckiem.

B. W przypadku powziqcia rn-formacjio niezgodnym z prawem przelwarzaniu w Szkole podstawowej im.
Feliksa t-oyki w Szropach Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanig danych osobowych odbywa siq na podstawie zgody osoby, kt6rej dane
dotyczq, podanie przezPaniqlPana danych osobowych Administratorowi ma chlra-kter dobrowolhy.
10. Pani/Pana dane nie bgdq przetwarzane w sposob zautomalyzowany i nie bqdq profilowane.

OLY


