Rekrutacja do klasy pierwszej SP Dąbrowa

Informacja

dotycząca danych osobowych przetwarzanych
do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

w

procesie

rekrutacji

I. Podstawę prawną, dotyczącą rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021,
stanowią przepisy art. 130-164 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z póżn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.08.2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II. Zgodnie z art. 151 ust. 1Prawa oświatowego, zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej
Szkoły Podstawowej zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
III. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata.
Oświadczenie to składane jest 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.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

IV. Przepis art. 151 ust. 1 Prawa oświatowego określa zatem zakres danych zawartych w zgłoszeniu
(a nie we wniosku) kandydatów zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i
podlegających obowiązkowi szkolnemu. Dla przyjęcia ucznia do szkoły obwodowej decydujący
jest adres zamieszkania ucznia w obwodzie danej szkoły, a nie adres zameldowania.

V. Dyrektor nie jest uprawniony na podstawie Prawa Oświatowego do żądania złożenia przez rodzica
dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Natomiast dyrektor mógłby poinformować, że
okazanie dokumentu tożsamości jest całkowicie dobrowolne, a dane z nim zawarte będą
przetwarzane za zgodą rodzica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

VI. Co do tego jakie dane zawiera wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej,
rozstrzygający jest przepis art. 150 Prawa oświatowego. Wniosek rekrutacyjny dziecka do
pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej składany jest w sytuacji gdy kandydat
zamieszkuje poza obwodem publicznej Szkoły Podstawowej. Może on zostać przyjęty do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod
uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

VII.

Zgodnie z art. 150 ust. 1Prawa oświatowego, wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona
rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je
posiadają;
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5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo
publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych - wskazanie
wybranego oddziału albo klasy wstępnej w danej szkole.

VIII. Biorąc pod uwagę treść przepisów Prawa oświatowego stwierdzić można, iż:
1) Rodzic nie ma obowiązku potwierdzania danych kandydata jakimkolwiek dokumentem, a w
szczególności aktem urodzenia dziecka. W związku z tym nałożenie na rodzica obowiązku
przedłożenia aktu urodzenia dziecka może być uznane za naruszenie przepisów Prawa
oświatowego oraz RODO (art. 6 ust. 1 lit. c).

2) Jedynie na zasadzie dobrowolności, za wyraźną zgodą rodzica, dokument w postaci aktu
urodzenia dziecka mógłby zostać w szkole okazany w celu zweryfikowania danych
osobowych dziecka przez upoważnionego pracownika, jednak ze względu na zasadę
adekwatności, szkoła nie powinna przechowywać kopii (a tym bardziej oryginału) takich
dokumentów.

3) Adekwatne uwagi odnoszą się do dokumentu tożsamości – okazanie dokumentu tożsamości
jest całkowicie dobrowolne. Rodzice mogliby okazywać, np. dowód osobisty do wglądu
jedynie na zasadzie dobrowolności (nie należy go kserować).

IX. Co do przedłożonego zawiadomienia w sprawie zapisów do klas pierwszych, to w pozostałym
zakresie zauważyć należy, iż:

1) karta zgłoszenia dziecka powinna być zgodna z przepisem art. 151Prawa oświatowego (można
przetwarzać tylko te dane osobowe, które zostały w tym przepisie wymienione – pkt. II
powyżej);

2) wniosek rekrutacyjny kandydata do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej (składany
gdy kandydat zamieszkuje poza obwodem publicznej szkoły podstawowej) powinien być
zgodny z przepisem art. 150Prawa oświatowego (pkt. VII powyżej);

3) pozostałe dokumenty (np. karta zapisu dziecka do świetlicy, deklaracja udziału w lekcjach
religii lub etyki, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku
itp.) – ze względu na przepisy Prawa oświatowego wydaje się, iż lepszym rozwiązaniem
byłoby ich gromadzenie po przyjęciu kandydata do szkoły, kiedy będzie już uczniem szkoły –
bowiem dokumenty te dotyczą ucznia;

4) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji –
to szkoła przekazuje ją rodzicowi (przesyłamy w załączeniu).

X. Podsumowując, przepisy art. 150 i 151 Prawa oświatowego definiują jakie dane powinny znaleźć
się odpowiednio: we wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub w zgłoszeniu dziecka do
pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej. Szkoła nie jest uprawniona do pobierania i
przetwarzania innych danych osobowych w celu prowadzenia naboru, niż określone w
obowiązujących przepisach dotyczących treści wniosku rekrutacyjnego i załączników do wniosku
oraz zgłoszenia do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
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