
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 3/2023  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3  
im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 

z dnia 30.01.2023 r. 

Regulamin naboru do klas pierwszych profilowanych 

na rok szkolny  2023/2024 

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Płocku przy naborze uczniów z obwodu szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 
proponujemy dla chętnych dzieci (obok klasy ogólnodostępnej) - oddziały o profilach: 
sportowym (gry i zabawy sportowe), językowym oraz oddział integracyjny. 
1. Założenia programowe tych klas: 

1) Klasa o profilu sportowym (gry i zabawy sportowe): 
a) uczniowie w klasie o profilu sportowym (gry i zabawy sportowe) realizują program 

nauczania zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych, natomiast mają rozszerzony program o zajęcia wychowania – 
fizycznego o tematyce gier i zabaw sportowych na dodatkowej godzinie 
wychowania fizycznego; 

b) dodatkowa godzina wychowania fizycznego prowadzona będzie przez 
wykwalifikowanego instruktora/trenera; 

c) warunkiem utworzenia klasy o profilu sportowym, jest odpowiednia liczba 
kandydatów od 22 do 24 uczniów (w przypadku mniejszej ilości chętnych, klasa 
będzie klasą ogólnodostępną); 

2) Klasa o profilu językowym: 
a) uczniowie w klasie o profilu językowym realizują program nauczania zgodny 

z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 
natomiast mają rozszerzony program o dodatkową godzinę języka angielskiego 
(zamiast 2 godzin  mają 3 godziny języka angielskiego tygodniowo); 

b) warunkiem utworzenia klasy o profilu językowym, jest odpowiednia liczba 
kandydatów od 22 do 24 uczniów (w przypadku mniejszej ilości chętnych, klasa 
będzie klasą ogólnodostępną); 

3) Klasa integracyjna: 
a) uczniowie w klasie integracyjnej realizują program nauczania zgodny 

z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 
b) warunkiem utworzenia klasy integracyjnej jest odpowiednia liczba kandydatów 

od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych  posiadających 
orzeczenie do kształcenia specjalnego; 

c) w klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający; 

2. O przyjęciu dziecka do klasy profilowanej decyduje kolejność zgłoszeń (załącznik nr 1 
wniosek rodziców/prawnych opiekunów). 

3. Nabór do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABO. 
Rodzic zobowiązany jest wydrukować z w/w system zgłoszenie i podpisane wraz 
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7. Podczas tej wizyty 
może pobrać i wypełnić wniosek o zapisanie dziecka do wybranej klasy pierwszej 
profilowanej. 



Załącznik 1 
do Regulaminu naboru do klas pierwszych profilowanych 

na rok szkolny 2023/2024 

 

Płock, dnia …………………….. 

 

WNIOSEK O ZAPISANIE DZIECKA  

DO WYBRANEJ KLASY PIERWSZEJ PROFILOWANEJ                                       

rodzica/opiekuna prawnego 

w roku szkolnym 2023/2024 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA 

MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU 

 

Wnioskuję o zapisanie mojego dziecka: ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                    imię i nazwisko dziecka 

 
do klasy pierwszej o profilu: 
 

➢ pierwszego wyboru ………………………………….. 
 

➢ drugiego wyboru ……………………………………… 
 
Oświadczam, że zapoznałem się „Regulamin naboru do klas pierwszych profilowanych na rok 

szkolny 2023/2024” 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula inforamacyjna 

 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 
1) – dalej jako RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, tel 24 3669717, e-
mail:sekretariat@sp3plock.pl, reprezentowana przez dyrektora szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących 
na mocy RODO: e-mail: iod@zjoplock.pl, tel.: 24 367 89 34.  

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystywane w celu zapisania dziecka do pierwszej klasy 
publicznej szkoły podstawowej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO 
(ważny interes publiczny) w zw. z art. 151 i 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 5. 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych będzie skutkował 
niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3. Podanie przez rodzica/opiekuna 
prawnego ucznia innych, uznanych przez niego za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i 
rozwoju psychofizycznym dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia dziecku 
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator 
może również udostępniać dane osobowe podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub 
utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.  

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do 
szkoły, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, 
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 8. 

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
9. Dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, przy czym nie będą 

podlegały procesowi profilowania.  
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich 

sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, jak również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 


