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REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,
KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTA\ryOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU
obowiązujący w roku szkolnym 2020l2I

PODSTA\ryY PRAWNE:

r
.
.
.
.
.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U.2020 pz.9t0 i 1,378, oraz
2021r.poz.4);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
ptzeptowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019 poz. 1737);
Zarządzenie Organu prowadzącego na podstawie art. 131 ust. 4 lub art. l33 ust. 2 U-

Po;

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia}S marca}Oż} t. zmieniające
rozpotządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związlu z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw alczaniem COVID -I9 (Dz.U . 2020 poz. 53 0);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 t. w sprawie sposobu prowadzeniaprzęz publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacjiprzebiegu nalczanta, działalnościwychowawczej i opiekuńczej orazrcdzajów tej dokumentacji (Dz.U, 2017 poz, 1646);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające
rozpotządzenie w sprawie sposobu prowadzeniaptzez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nalczania, działalnościwychowawczej i opiekuńczej
oruzrodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz.1664);

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.

§1

Regulamin rekrutacji Szkoły Podstawowej nr 7 z OddziŃami Dwujęzycznymi w
Now;łn Sączu określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru,
rodzajedokumentów niezbędnych wpostępowaniurekrutacyjnym orazzak<ręs
uprawnień i obowipków komisji rekrutacyjnej.

2.
3.

4.
5.

6.

Szkoła prowadzi nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w oparciu o
zasadę powszechnej dostępności oraz o jednolite dla wszystkich szkół miejskich
kryteria.
Rejestracja kandydatów odbywa się bezpośrednio w szkole lub online, po przedłozeniu
przaz rodziców zg!,oszenia ( dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie wybranej

szkoły) lub wniosku ( dla kandydatów zamieszkńychpoza obwodem wybranej
szkoły).
Regulamin nie dotyczy przyjęciakandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym
przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor.
Rekrutacja do oddziafu przedszkolnego i klasy pierwszej na kolejny rok szkolny
odbywa się zgodnie z harmonogramem i zasadami podanymi do wiadomości
zainteresowanym ( tablica ogłoszeń dla rodziców, strona internetowa szkoły:
łvww. siodemka. edu. pl).
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomościpoprzez
wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
w widocznym miejscu w budynku szkoły atakże podanie tej informacji na stronie
intemetowej : www.siodemka. edu.pl

Rozdział II

REKRUTACJA

D

O ODDZL AŁU PRZEDSZKOLNEGO

§1

1.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyó tocznę przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, szkole posiadającej oddziały przedszkolne lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.

2.

Obowiązek, o któqrm mowa w ust. 1, rozpoczyna się
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6lat.

z

początkiem roku szkolnego

3.

W przlpadku dziecka, posiadającego orzęczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
obowipek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poptzedzającego rok szkolny, w
którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

4.

Dziecko, które zostało wcześniejprzyjęte do szkoły podstawowej (6 lateĘ, jest
zwolnione z obowipku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Wniosek o przyjęcie dzięcka do oddziału przedszkolnego należy pobrać
z sekretariatu szkoły lub strony internetowej szkoły, wypełnió i przedłożyć
w wyznaczonym terminie (harmono gram postępowania rekrutacyjnego).

.

§2

1.

Rekrutację

harmonogramu:

do

oddziałów przedszkolnych ptowadzi

się wedfug

następującego

Szczegółowe

Czynnościrekrutacyjne

l.p.

rekrutacyjnym
Złożęniędeklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 202112022 w
przedszkolu lub oddzialę przedszkolnym publicznej szkoły
podstawowej,

2

J

4

Złożęnie wniosku o przyjęcie publicznego przedszkola/
oddziafu przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
wtaz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego publicznej szkoły
podstawowej wraz z dokumęntami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nięzakwalifikowanych.
otwierdzeni ę pr zęz r o dzic a kandydata, woli przyj ęcia do
oddziafu przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej (w

P

5

Szczegółowe

terminy w
postępowaniu

postaci pisemnego oświadczenia).

terminy w
postępowaniu

uzupełniającym

do17 lutego2}2lr.

od

1

marca

do 29 marca}}Zlr
do godz.1500

do 01 kwietnia

202lr.

od 15lipca
do 20lipca2021r.
do godz.1500

od22lipca2)Zlr.

do godz.1500

do godz.1500

06 kwietnia 2027 r.
do godz.1500

23lipca202lr,
do godz,l500

od 07 kwietnia

do 16 kwietnia

202lr.

od 26 lipca

do

do godz.1500

do godz.1500
6

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję
rekrutacyj ną listy kandydatów przyj ętych i nieprzyj ętych.

19 kwietnia 202lr.
do godz.1500

29lipca}}2lr.

30 lipca2021r do
godz. l 500

§3

1.

O przyjęciu do oddziałów przedszkolnych decyduje dyrektor szkoły, w oparciu o wynik
procedury rekrutacyjnej ptzeptowadzonej przez powołaną przez dyrektora komisję
rekfutacyjną.

2.

Do

zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umozliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole l zaŁączonymi do nich
dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

4.

Na

podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja

rekrutacyjna ustala kolejnośc przyjęó.

5.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomościwyniki

postępowania

rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

§4

1. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwiórdzenia tych
kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniaj ącego do publicz ny ch przedszkoli l o ddziŃów przedszkolnych
publicznych szkół podstawowych, których organem ptowadzącym jest miasto Nowy
Sącz:

L.p

Kryterium

LiczbapuŃtów

l

Publiczne przedszkole/ o ddziń
przedszkolny publicznej szkoły
podstawowej, do którego kandydat ma
być przyjęty jest najbliższym względem
miejsca zamieszkania

4 pkt

2.

Rodzęństwo dziecka, które uczęszcza już
do danego przedszkolal oddziału
przedszkolnego publicznej szkoĘ
podstawowej, do którego rodzic złożył
dokumenty rekrutacyj ne.

3.

Pozostawianie obojga rodziców w
zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania

krvteriów
Oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania.

oświadczenię rodzica
3 pkt

o uczęszczaniu rodzeństwa do
danego publicznego przedszkolal oddziału

przedszkolnego publicznej szkoły
podstawowej.

2

pkt

oświadczenię rodzica

o ich zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

Dochód na osobę w rodzinię dzięcka

a)

w przlpadku dochodu w
wysokości mniejszej lub równej
l00 % kwoty, o której mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy zdnia28
listopada 2003 r., o
świadczeniach rodzinnych (tj.

DzU.2020.1l|

4

b)

wprzypadkudochoduw

1,5 pkt>

1pkt

oświadczęnię rodzica.

wysokościprzeL<raczającej 1 00
% kwoty, o której mowa w lit. A
liczbę puŃtów oblicza się

dzieląckwotę przez dochód na
osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:liczbapuŃtów

:

np. (2020
r,) 674 złldochód na osobę w

rodzinię.

1.

§5
Po zakończęniv procedury rekrutacyjnej dyrektor szkoły informuje organ prowadzący

o dzieciach nie przyjętych, w celu wskazania placówki, w której dziecko będzie spełniaó
obowiązek przygotowania przedszkolnego.

2.

W oddzińachprzedszkolnych tworzonych w Szkole Podstawowej m 7 z Oddziałami
Dvn!ęzycznymi w Nowym Sączu maksymalna ilośó miejsc wynosi 25.

3.
4.

Ostatecznego przydziahJ dziecido określonychzespołów dokonuje dyrektor szkoły.

Decyzjadyrektora szkoły jest ostateczna.

Rozdział III

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
§1
1, Obowiązek szkolny dzięcka rozpoczwa się

kalendarzowyrn, w którym dziecko kończy 7 |at,

2.

z

początkiem roku szkolnego

w

roku

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddzińami Dwujęzycznymi w Nowym
Sączu przyjmuje się dzieci zamięszkaŁe w jej obwodzie na podstawie zgloszeniarcdzica,

bez postępowania rekrutacyjnego.

3,

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej moze takżę rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6lat.

4.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w punkcie 2 jeżeli:

a. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającyrn rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej,

b.

posiada opinię o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną zd,ożolą zgodnie
art., 168 otaz
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psycholo giczno-ped ago giczny ch.

z

5. Dziecko, które zostało wcześniejprzyjęte do szkoły podstawowej, jest

z

zwolnione

obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania

przedszkolnego

§2
1. Dzieci zamieszkał.e poza obwodem szkoły są przyjmowane do klasy pierwszej na
wniosek rodziców, po przeprowadzeniu

2.

po

stępowania rekrutacyj nego.

Kandydaci zamieszka|ipoza obwodęm szkoły mogą byó przyjęci do klasy pierwszej po
przeprow adzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeże|i szkoła nadal dysponuj e wolnymi
miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, na
podstawie kryteriów zawartych w Uchwale nr XXXVII142812020 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 rolu.

4.

Kandydat, który nie zostanie ptzyjęty do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej
niż obwodowa, automatycznie zostanie przylęty do swojej szkoły obwodowej.

5, W

przl,padku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż
prowadzona przez Miasto Nowy Sącz, rodzic zobowiązany jest do niezwłoczrlęEo

pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej
szkolnego.

o

miejscu spełniania obowipku

§3

1.

Kryteria wraz zliczbąpunktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałychpoza obwodem tej szkoły, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz:

Lp

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzania

Liczbapunktów

krvteriów

Dziecko zamieszkńe w obwodzie
1

sąsiaduj ącym bezpośrednio
z obwodęm wybranej publicznej szkoły

Oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania.

3 pkt

podstawowej.

)

Kontynuacja nauki w danej publicznej
szkole podstawowej po realizacji
obowiązku przygotowania

pkt

Oświadczenie rodziców o miejscu
realizacji obowiązku przygotowania
przedszkolnego ich dziecka

2pkt

Oświadczenie rodziców potwierdzające
realizację obowiązku nauki ich dzieci
ldzięcka w danej szkole

3

przedszkolnego

3,

Rodzęństwo realizuje obowiązek szkolny
w wybranej publicznej szkole
podstawowej

Miejsce pracy rodzicówl rodzica dzięcka
4.

znajduje się w pobliżu publicznej szkoĘ

2 pkt

W poblizu szkoły podstawowej
zamieszkują krewni dziecka, wspierający
rodziców lub rodzica w zapewnieniu
należytej opieki

2 pkt

oświadczenię rodzica / rodziców o ich
miej scu pracy zawodowej

podstawowej

4.

oświadczęni ę rodzica o zamieszkaniu
krewnych, którzy wspierają ich w
zapewnieniu dziecku nalezytej opieki

§4

1.

l.p.

1

)

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest miasto Nowy Sącz w roku szkolnymZ)Z)l}lprzedstawia tabela ponizej.

Szczegółowe terminy
w postępowaniu

Czynnościrekrutacyjne
Złożęniępodania do szkoły podstawowej, której
ustalono obwód wrazz dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie ustawowych krytęriów
rekrutacyjnych dla dzieci zamieszlanjących obwód
szkołv.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wr az z dokumentami potwierdzaj ącymi spełnianie
przezkandydata waruŃów lub kryteriów branych pod
uwagę w po§tgpowaniu rekrutacvinl,rm,

rekrutacyjnym

l

I

marca

-

Szczegółowe

terminy w

postępowaniu

uzuoelniaiacvm

31 maja 202l r do godz. 15.00

-7 częrwcaŻj2l r. do
godz. 15.00

23 - 30 czerwaa

202lr. do godz.15.00

Weryirkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej,
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwapę w oostęDowaniu rekrutacvinvm
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych
i kandvdatów niezakwalifikowanvch.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do szkofu w postaci pisemneso oświadczęnia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nięorzviętvch.

J

4

5

6

8

-

l0 częrwca202l

r.

do godz.

2lipca202l

do godz.1500

ll

częrwcaZjŻl t. do
godz. 15.00

do 18 częrwca202| r, do
eodz, 15.00
ż2 częrwca2027 r. do
godz. 15.00

r. do

godz. l5.00

5

lipca 202l r, do
godz, 15,00

do 12 lipca 202l r. do

sodz. 15.00

13 lipca

202l

r. do

godz, 15.00

§5

1, Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Dwujęzycznpi przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana ptzęz
dyrektora szkoły.

2.

Dyrektor wyznaaza przewodni czącęgo komisji rekrutacyjnej.

3.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczegóIności:

a.

ustalenie wyników postępowania rekfutacyjnego i podanie do publicznej
z akw al i fi ko wanych i nięzakw ali fi ko w anych.

b.

ustalenie

c.

przydział dzięci do konkretnych oddziŃów przedszkolnych po zakończeniu

d.

sporządzenieprotokołupostępowaniarekrutacyjnego.

wi adomo ści li sty dzięci

i nieprzyjętych.

i

podanie

do publicznej wiadomości listy dzięci

ptzyjętych

postępowania rekrutacyjnego i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.

§6

1.

Liczbę klas pierwszychi ich liczebność( maksymalnie 25lczniów) ustala dyrektor
szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwościzapisuje się jednakowąIiczbę uczniów
stosując zasadę koedukacyjności - równomiemego podziału na dziewczpi chłopców

w klasie.
Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły.
Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

3,
4.

§7

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeńuczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że została wniesiona
skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
§8

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpió do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

2.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawięra przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, orazliczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnlm.

J.

Rodzic kandydata może wnieśó do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddzińami
Dvujęzycznymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia.

4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi rozpatruje odwołanie
odrozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły słuzy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych oraz oddziŃow przedszkolnych Szkoły
Podstawowej m 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu
wprowadzony Zarządzeniem lr 2l202lr. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami
Dwttjęzycznymi w Nowym Sączu dnia 01 .02,2027r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
,

O

S

OB

OWYCH

Administratorem danych przętwarzanych w ramach proce§u rekrutacji będzie szkoła do której dziecko zostanię
przyjęte.
. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

-dodnia24maja2018r.art.23ust. Iplł2ustawyoochroniedanychosobowych(Dz.U, z2019r.poz.l78I)

w związl<ll zprzepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia t4 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. IJ. z20l9 r, poz.
1748 zpóźn, zm,),
- a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit, c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UB) 20161679

z

dniaZ7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związluzprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólnego rozporządzeńa
o ochronie danych) (Dz.Urz, UE 2016: L.llgll),dalej zwane RODO, w związlanzprzepisamiRozdziafu6
ustawy z dnia 14 grudnia 201ó roku Prawo oświatowe(Dz. U. z20l9, poz. 1148 zpóźn. zm.).
, W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom lrzęcim, Dane mogą
być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie

postępowania (np. policj a, prokuratura, sąd),
. Danę nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
, Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowyTvane przez jednosĘ, do któĘ kandydat zostanie
przyjęty nie dfużej niż do końca okresu, w którym kandydat vazęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe). Jednostki, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okes
jednego roku, chyba żenarozstrzygnięcie dyrektorajednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nię zostało zakończonę prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu
uprawomocnienia się wyroku,
, Prawnym opiekunom kandydata przysfuguje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesięnie żądaniausunięcia danych jest równoznaczne zrezygnacjązudziałuw
procesie rekrutacji. Ponadto przysfuguje im prawo do żądania ograniczeniaprzetwarzania w przypadkach
określonych w art, l8 RODO. . W ramach prowadzenia proce§u rekrutacji danę nię sąprzetwarzane na podstawie
art. 6 ust. l lit. e) lub f) RODO , zatemprawo do wniesięnia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie
przysfuguje. Podobnie ze względl na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. . W
trakcie przetwarzania danych napotrzeby procęsu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznaczato, że żadne decyzje doĘczące
przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. .
Opiekunom prawrrym kandydata, jeżeli twierdzą, żę przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysfuguje prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego, zgodnie z art,'7'7
RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych/?rezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nalezy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie
zagadnienia zgodności zprawemprzetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaśprzebieguprocesu naboru, dla
którego ścieżkęodwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego, . Podanię danych zawartychw wniosku o
przyjęcie do szkoły i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie do jednostki lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika zprzepisów Rozdziafu 6 ustawy Prawo oświatowe,w szczególności
uregulowań art. 150 tej ustawy, Oznaczato, ze podanie danych zawartychwe wniosku jest konieczne dla
uczestniczenia w procesie rekrutacji do jednostki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów)
danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby
móc korzysta ć z tych krytęriów

Nowyrn Sączu
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