
Jako  szkoła  katolicka  staramy  się  zapewnić  wszystkim  naszym  uczniom  katolicką  edukację.  W  szkole  katolickiej  doktryna  i  
praktyka  katolicka  przenikają  każdy  aspekt  działalności  szkoły.  Istotne  jest,  aby  katolicki  charakter  edukacji  szkolnej  był  w  
pełni  wspierany  przez  wszystkie  rodziny  w  szkole.  Mamy  zatem  nadzieję,  że  wszyscy  rodzice  będą  w  pełni,  bezwarunkowo  
i  pozytywnie  wspierać  cele  i  etos  szkoły.  Nie  ma  to  wpływu  na  prawo  kandydata,  który  nie  jest  katolikiem,  do  ubiegania  się  
o  miejsce  w  szkole  i  przyjęcia  do  niego  zgodnie  z  warunkami  przyjęcia.

4.  Inne  ochrzczone  dzieci  katolickie.

być  świadkiem  Jezusa  Chrystusa.

3.  Ochrzczone  dzieci  katolickie,  które  mieszkają  na  wyznaczonym  obszarze.  (patrz  uwaga  5)

Uczniowie  z  Oświadczeniem  o  Specjalnych  Potrzebach  Edukacyjnych  lub  Planem  Edukacji,  Zdrowia  i  Opieki  (patrz  uwaga  
1)

Przyjęcie  uczniów  z  Oświadczeniem  o  Specjalnych  Potrzebach  Edukacyjnych  lub  Planem  Edukacji,  Zdrowia  i  Opieki  odbywa  
się  w  całkowicie  odrębnej  procedurze.  Dzieci  z  Oświadczeniem  o  Specjalnych  Potrzebach  Edukacyjnych  lub  Planem  
Edukacji,  Zdrowia  i  Opieki  z  nazwą  szkoły  muszą  zostać  przyjęte.  Jeżeli  nastąpi  to  przed  przyznaniem  miejsc  w  ramach  tych  
ustaleń,  zmniejszy  to  liczbę  miejsc  dostępnych  dla  innych  dzieci.

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  św.  Austina,  Akademia  Wolontariatu.  (patrz  uwaga  2  i  4)

The  Bishop  Konstant  Catholic  Academy  Trust  jest  organem  rekrutacyjnym  i  odpowiada  za  rekrutację  do  szkoły  i  zamierza  
przyjąć  45  uczniów  do  zerówki  w  roku  szkolnym  rozpoczynającym  się  we  wrześniu  2021  r.  [Lokalna  Rada  Akademii  
delegowała  odpowiedzialność  za  rekrutację.]

5  Inni  opiekowali  się  i  wcześniej  opiekowali  się  dziećmi  z  rodzeństwem,  które  uczęszcza

W  każdym  momencie,  gdy  liczba  zgłoszeń  na  miejsca  jest  większa  niż  liczba  dostępnych  miejsc,  miejsca  będą  oferowane  
w  następującej  kolejności:

8.  Inne  dzieci  z  rodzeństwem  (rodzeństwem),  które  uczęszczają  do  Katolickiej  Szkoły  Podstawowej  St  Austin,  Akademii  
Wolontariatu.  (patrz  uwaga  4)

Kryteria  nadsubskrypcji

7.  Członkowie  chrześcijańskiego  Kościoła  wschodniego  (patrz  przypis  6)

6.  Inni  opiekowali  się  dziećmi  i  wcześniej  opiekowali  się  dziećmi.  (patrz  uwaga  2)

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  św.  W  przypadku  większej  liczby  zgłoszeń  niż  dostępnych  miejsc,  pierwszeństwo  będą  miały  
dzieci  katolickie  zgodnie  z  kryteriami  nadsubskrypcji  wymienionymi  poniżej.  Szkoła  jest  prowadzona  przez  jej  organ  
zarządzający  jako  część  Kościoła  katolickiego  zgodnie  z  jej  umową  powierniczą  i  statutem  i  stara  się  w  ogóle

2.  Ochrzczone  katolickie  dzieci  z  rodzeństwem  (rodzeństwem),  które  uczęszcza  do  Katolickiej  Szkoły  Podstawowej  St  
Austin,  Akademii  Wolontariatu  (zob.  przypis  4)

1.  Katolik  opiekował  się  dziećmi  i  wcześniej  opiekował  się  dziećmi  katolickimi  lub  opiekował  się/wcześniej  opiekował  się  
dziećmi  z  rodzin  katolickich.  (patrz  uwagi  2  i  3)

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  St  Austin,  Akademia  Wolontariatu,  Wakefield
Polityka  wstępu  2021/22
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•

Jeśli  zwrócisz  Formularz  Preferencji  Wspólnych  po  terminie,  nie  będziemy  mogli  rozpatrzyć  Twojego  
wniosku  w  tym  samym  czasie,  co  otrzymane  w  terminie.  Spóźnione  wnioski  zostaną  rozpatrzone  po  
rozpatrzeniu  wszystkich  pozostałych  wnioskodawców  zgodnie  z  podstawowym  koordynowanym  
schematem  władz  lokalnych.

Jeśli  dwóch  lub  więcej  uczniów  mieszka  w  równej  odległości  od  szkoły,  miejsca  będą  przydzielane  
losowo  (patrz  uwaga  10).

Późne  aplikacje

Procedury  składania  wniosków  i  harmonogram

mieszkania,  miejsca  będą  przydzielane  losowo  (patrz  nota  10).

Dziecko  ma  prawo  do  miejsca  w  pełnym  wymiarze  godzin  we  wrześniu  po  ich  czwartych  urodzinach.  
Rodzice  dziecka  mogą  odroczyć  przyjęcie  dziecka  poniżej  wieku  obowiązku  szkolnego  na  późniejszy  rok  
szkolny,  ale  nie  dłużej  niż  do  momentu  osiągnięcia  przez  nie  wieku  obowiązku  szkolnego  lub  poza  
początek  ostatniego  semestru  rok  szkolny,  na  który  złożono  ofertę.  Dziecko  może  zająć  miejsce  w  
niepełnym  wymiarze  godzin  do  końca  roku  szkolnego,  ale  nie  dłużej  niż  do  momentu  osiągnięcia  przez  
dziecko  wieku  obowiązku  szkolnego.  Po  otrzymaniu  oferty  miejsca  rodzic  powinien  jak  najszybciej  
powiadomić  szkołę,  że  chce  odroczyć  przyjęcie  dziecka  do  szkoły  lub  zająć  miejsce  w  niepełnym  
wymiarze  godzin,  jak  wyżej.

•  Jeżeli  istnieje  więcej  niż  jedna  aplikacja  z  adresu  pocztowego  zawartego  w  bloku

Wstęp  dzieci  poniżej  obowiązkowego  wieku  szkolnego  i  odroczone  wejście

Jeśli  rodzice/opiekunowie  uważają,  że  powinni  należeć  do  określonej  kategorii,  tj.  ochrzczonych  
katolików,  muszą  wypełnić  formularz  informacji  uzupełniających  i  dostarczyć  wymagane  dowody.

9.  Inne  dzieci.

Aby  ubiegać  się  o  miejsce  w  tej  szkole,  należy  wypełnić  standardowy  formularz  wniosku,  znany  jako  
Common  Preference  Form  i  odesłać  go  do  Local  Authority  School  Admissions,  Wakefield  Council,  
Children  and  Young  People,  School  Admissions,  County  Hall,  Bond  Street,  Wakefield  WF1  2QL  do  15  
stycznia  2021  r.  Niedostarczenie  Wspólnego  Formularza  Preferencji  (CPF)  oznaczałoby,  że  wniosek  jest  
nieważny.

•  Jeżeli  oferta  miejsc  dla  wszystkich  kandydatów  w  którejkolwiek  z  wymienionych  powyżej  kategorii  
nadal  prowadziłaby  do  nadsubskrypcji,  dostępne  miejsca  zostaną  zaoferowane  osobom  
mieszkającym  najbliżej  szkoły.  Jako  miara  zostanie  użyta  „odległość  w  linii  prostej” (patrz  uwagi  8  i  9).

Rodzice  lub  opiekunowie  zostaną  powiadomieni  o  wyniku  ich  podań  w  dniu  16  kwietnia  2020  r.  W  naszym  imieniu  
przez  władze  lokalne.  Kandydaci,  którzy  nie  zostali  wybrani,  otrzymają  powody  związane  z  wymienionymi  powyżej  
kryteriami  nadmiernej  subskrypcji  i  zostaną  poinformowani  o  ich  prawie  do  odwołania  się  do  niezależnego  panelu  
odwoławczego.  Szczegóły  procesu  odwoławczego  można  znaleźć  na  stronie  internetowej  szkoły.

Formularz  informacji  uzupełniających  jest  dołączony  do  niniejszej  polityki  i  należy  go  przesłać  do  15  
stycznia  2021  r.  w  szkole  School  Office,  St  Austin's  Catholic  Primary  School,  Back  Duke  of  York  Street,  
Wakefield  WF1  3PF.  W  związku  z  tym  niedostarczenie  formularza  informacji  uzupełniających  (SIF)  może  
mieć  wpływ  na  kategorię,  w  której  znajduje  się  wniosek.  Należy  pamiętać,  że  wypełnienie  wszystkich  
formularzy  i  dostarczenie  dowodów  jest  obowiązkiem  rodzica/opiekuna  –  przypomnienia  nie  będą  
wysyłane.

Przerwa  na  remis
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W  przypadku  dostępności  miejsc,  ale  większej  liczby  zgłoszeń  niż  miejsc,  stosowane  będą  
opublikowane  kryteria  nadsubskrypcji  określone  powyżej.  W  przypadku  braku  wolnych  miejsc  dziecko  zostanie  
dodane  do  listy  oczekujących  (patrz  wyżej).
Zostaniesz  poinformowany  o  wyniku  lub  złożonym  wniosku  na  piśmie  i  masz  prawo  odwołać  się  do  niezależnego  
panelu  odwoławczego.  (Szczegóły  procesu  odwoławczego  można  znaleźć  na  stronie  internetowej  szkoły.)

Listy  oczekujących

Protokół  uczciwego  dostępu

Przyjęcie  dzieci  spoza  normalnej  grupy  wiekowej

Oprócz  prawa  do  odwołania,  dzieci,  którym  się  nie  powiodło,  będą  miały  możliwość  umieszczenia  na  liście  
oczekujących.  Lista  oczekujących  będzie  utrzymywana  w  kolejności  kryteriów  nadsubskrypcji  określonych  powyżej,  
a  nie  w  kolejności,  w  jakiej  wnioski  są  przyjmowane  lub  dodawane  do  listy.  Za  każdym  razem,  gdy  dziecko  zostanie  
dodane,  lista  oczekujących  zostanie  uszeregowana  zgodnie  z  opublikowanymi  kryteriami  subskrypcji.  Listy  
oczekujących  na  przyjęcie  będą  obowiązywać  przez  cały  rok  szkolny.  Nazwiska  są  usuwane  z  listy  oczekujących  na  
koniec  każdego  roku  akademickiego.  Wpisanie  na  listę  oczekujących  nie  oznacza,  że  miejsce  w  końcu  stanie  się  
dostępne

Szkoła  jest  zobowiązana  do  zabierania  swojej  części  dzieci,  które  są  wrażliwe  i/lub  trudne  do  umieszczenia,  zgodnie  
z  lokalnie  uzgodnionymi  protokołami.  W  związku  z  tym,  poza  normalną  rundą  przyjęcia,  organ  zarządzający  jest  
upoważniony  do  przyznania  absolutnego  pierwszeństwa  dziecku,  w  przypadku  gdy  wniosek  o  przyjęcie  jest  
wymagany  zgodnie  z  lokalnie  uzgodnionym  protokołem.  Organ  zarządzający  ma  tę  władzę,  nawet  jeśli  przyjęcie  
dziecka  oznaczałoby  przekroczenie  opublikowanej  liczby  przyjęć  (z  zastrzeżeniem  wyjątków  dotyczących  wielkości  
klas  niemowląt).

Można  wystąpić  o  przyjęcie  dziecka  poza  jego  normalną  grupę  wiekową,  na  przykład,  jeśli  dziecko  jest  uzdolnione  i  
utalentowane  lub  doświadczyło  problemów,  takich  jak  zły  stan  zdrowia.  Ponadto  rodzice  dziecka  urodzonego  w  
okresie  letnim,  tj.  dziecka  urodzonego  między  1  kwietnia  a  31  sierpnia,  mogą  wystąpić  o  przyjęcie  dziecka  poza  
normalną  grupę  wiekową  do  żłobka,  a  nie  do  pierwszej  klasy.

Podania  w  roku  Podanie  
o  miejsce  w  szkole  dla  dziecka  można  złożyć  w  dowolnym  momencie  poza  rundą  rekrutacyjną  i  dziecko  
zostanie  przyjęte  tam,  gdzie  są  wolne  miejsca.  Zgłoszenia  należy  kierować  bezpośrednio  do  szkoły  na  piśmie.  
Powinieneś  również  wypełnić  formularz  informacji  uzupełniających,  jeśli  chcesz,  aby  Twoje  zgłoszenie  zostało  
rozpatrzone  w  określonej  kategorii  nadsubskrypcji.

Wszelkie  takie  prośby  należy  składać  na  piśmie  do  Przewodniczącego  Ciała  Kierowniczego,  Katolickiej  Szkoły  
Podstawowej  w  St  Austin,  Back  Duke  of  York  Street,  Wakefield,  WF1  3PF  w  tym  samym  czasie,  gdy  wniosek  o  
przyjęcie  jest  składany  do  władz  lokalnych  i  nie  później  niż  do  zamknięcia  dnia  15  stycznia  2020  r.  Organ  
Administracyjny  podejmie  decyzję  w  sprawie  wniosku  w  oparciu  o  okoliczności  każdego  przypadku  oraz  w  najlepszym  
interesie  dziecka.  Oprócz  uwzględnienia  opinii  dyrektora,  w  tym  jego  ustawowej  odpowiedzialności  za  organizację  
wewnętrzną,  zarządzanie  i  kontrolę  szkoły,  organ  zarządzający  weźmie  pod  uwagę  opinie  rodziców  i  odpowiedniego  
pracownika  medycznego  i  pedagogicznego,  właściwy.
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„ Dziecko  pod  wcześniejszą  opieką”  to  dziecko,  które  znajdowało  się  pod  opieką,  ale  przestało  nią  być,  
ponieważ  zostało  adoptowane  lub  podlegało  nakazowi  opiekuńczemu  lub  specjalnemu  nakazowi  opiekuńczemu.

Dzieci  pod  opieką  rodzin  katolickich  –  ma  to  dwojakie  znaczenie.  Może  to  być  samo  dziecko,  które  jest  ochrzczonym  
katolikiem  lub  może  to  być  rodzina,  która  opiekuje  się  dzieckiem,  które  jest  katolikiem.  Jeśli  to  dziecko  jest  ochrzczonym  
katolikiem,  obowiązują  normalne  zasady,  a  metryka  chrztu  powinna  być  przedstawiona  przez  władze  przyjmujące.  
Jednak  (w  ograniczonych  sytuacjach)  nie  zawsze  jest  to  możliwe  i  w  takich  przypadkach  organ  przyjmujący  powinien  
starać  się  zapewnić,  że  istnieją  dowody  na  to,  że  dziecko  zostało  ochrzczone.  Jeśli  dziecko  zostanie  umieszczone  w  
rodzinie  katolickiej,  która  życzy  sobie,  aby  dziecko  miało  katolicką  edukację,  powinno  to  być  potwierdzone  listem  
księdza  potwierdzającym  chrzest  rodzica/opiekuna.

2.  Dziecko  pod  opieką  ma  takie  samo  znaczenie  jak  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  o  dzieciach  z  1989  r.  i  oznacza  każde  dziecko,  
które  jest  (a)  pod  opieką  władz  lokalnych  lub  (b)  zapewnia  im  zakwaterowanie  podczas  wykonywania  funkcji  opieki  
społecznej  (np.  dzieci  z  rodzicami  zastępczymi)  w  momencie  składania  wniosku  do  szkoły.

1.  Oświadczenie  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  to  oświadczenie  wydane  przez  władze  lokalne  zgodnie  z  art.  324  
Ustawy  o  edukacji  z  1996  r.,  określające  specjalne  świadczenia  edukacyjne  dla  dziecka.  Plan  Edukacji,  Zdrowia  i  Opieki  
to  plan  przygotowany  przez  władze  lokalne  zgodnie  z  art.  37  ustawy  o  dzieciach  i  rodzinach  z  2014  r.,  określający  
specjalne  świadczenia  edukacyjne  wymagane  dla  dziecka.

4.  Rodzeństwo  (brat  lub  siostra)  obejmuje

katolickie  kościoły  wschodnie.  Będzie  to  zwykle  potwierdzone  świadectwem  chrztu  w  kościele  katolickim  lub  
świadectwem  przyjęcia  do  pełnej  komunii  Kościoła  katolickiego,  alternatywnie  listem  od  proboszcza  parafii  
potwierdzającym  przynależność  do  kościoła  we  wspólnocie  ze  Stolicą  Rzymską.

5.  Obszar  zdefiniowany  to  obszar  geograficzny  dla  celów  niniejszej  polityki.  Mapa  wyznaczonego  obszaru  jest  
dostępna  do  wglądu  w  szkole  (granice  określone  przez  diecezję  Leeds).

Uwagi  (te  uwagi  stanowią  część  kryteriów  nadsubskrypcji)

6.  Kościół  wschodniochrześcijański  obejmuje  Kościoły  prawosławne,  o  czym  zwykle  świadczy  świadectwo  chrztu  
lub  przyjęcia  od  władz  tego  kościoła.

(2)  Dziecko  partnera  rodzica,  jeżeli  mieszka  ono  przez  co  najmniej  część  tygodnia  w  tej  samej  jednostce  rodzinnej  pod  
tym  samym  adresem  domowym  co  dziecko  będące  przedmiotem  wniosku.

3.  Katolicki  oznacza  członka  kościoła  w  komunii  ze  Stolicą  Rzymską.  To  zawiera

7.  Bliźniaki  lub  trojaczki  (lub  porody  mnogie)  –  gdy  rodzina  bliźniąt  lub  trojaczków  wnioskuje  o  przyjęcie  i  jeśli  jednemu  z  
rodzeństwa  zaoferowano  45.  lub  ostatnie  miejsce,  obowiązuje  zasada  „uczeń  wykluczony”,  a  drugiemu  bliźniakowi/
trojaczkom  oferowane  jest  miejsce .

8.  „Adres  domowy”  dziecka  –  odnosi  się  do  adresu,  pod  którym  dziecko  zwykle  mieszka  z  rodzicem  lub  opiekunem  i  będzie  
to  adres  podany  w  Common  Preference  Form  (CPF).  Gdzie  rodzice  ponoszą  wspólną  odpowiedzialność  za  dziecko,  a  
dziecko  mieszka  przez  część  tygodnia  z

(1)  dzieci  mające  brata  lub  siostrę  (w  tym  rodzeństwo,  rodzeństwo  przyrodnie,  rodzeństwo  adopcyjne  i  rodzeństwo  
zastępcze)  w  ustawowym  wieku  szkolnym,  zamieszkałe  pod  tym  samym  adresem,  uczęszczające  do  tej  samej  
szkoły  w  dniu  przyjęcia.
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każdego  rodzica,  adres  domowy  będzie  adresem  podanym  w  CPF,  pod  warunkiem,  że  dziecko  zamieszkuje  
pod  tym  adresem  przez  jakąkolwiek  część  tygodnia  szkolnego.

9.  Odległość  w  linii  prostej  -  we  wszystkich  kategoriach,  w  których  decyzje  muszą  być  podejmowane  pomiędzy  
dziećmi  spełniającymi  to  samo  kryterium,  pierwszeństwo  mają  dzieci  mieszkające  najbliżej  szkoły,  
korzystające  z  miary  linii  prostej  (w  linii  prostej).  Mierzona  odległość  będzie  od  centralnego  (centroidalnego)  
punktu  nieruchomości  wnioskodawcy  do  centralnego  (centroidalnego)  punktu  terenu  szkoły.  Pomiar  
zostanie  wykonany  za  pomocą  wewnętrznego  systemu  przyjmowania  i  oprogramowania  do  mapowania  
LA.

10.  Przydział  losowy  –  ma  zastosowanie  tylko  wtedy,  gdy  ostatnie  oferowane  miejsce  należałoby  do  jednej  z  
dwóch  powyższych  kategorii,  tj.  dzieci  mieszkające  w  bloku  lub  dzieci  mieszkające  w  równej  odległości  od  
szkoły  według  kryterium  odległości  w  linii  prostej.  Do  dokonania  wyboru  losowego  zostanie  wykorzystana  
niezależna  osoba.
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Imię  i  nazwisko  dziecka

KATOLICKA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  ŚW.  AUSTINA,  WOLONTARIAT

(w  tym  nazwisko)

Związek  z  dzieckiem

Data  urodzenia

Szkoła,  do  której  aplikujesz,  jest  dobrowolną  akademią  katolicką.  Szkoła  jest  wyznaczona  jako  szkoła  
o  charakterze  religijnym  i  jako  taka  może  dawać  pierwszeństwo  kandydatom  wyznającym  szkołę.

Stały  adres  dziecka  wraz  z  kodem  
pocztowym

Numer(y)  telefonu  
kontaktowego

Za  przyjęcie  do  szkoły  odpowiada  organ  zarządzający.  W  celu  zastosowania  kryteriów  nadsubskrypcji  
szkoły,  organ  zarządzający  wymaga  dodatkowych  informacji,  które  nie  są  gromadzone  we  wspólnym  
formularzu  aplikacyjnym  władz  lokalnych.  Informacje  te  można  podać,  wypełniając  niniejszy  
formularz  informacji  uzupełniających.  Niewypełnienie  tego  formularza  może  wpłynąć  na  kryteria  
nadsubskrypcji,  w  których  znajduje  się  Twoje  dziecko.

DODATKOWY  FORMULARZ  INFORMACYJNY  DO  WSTĘPU  DO

Imię  i  nazwisko  rodzica/opiekuna
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(Należy  dołączyć  dowód  
chrztu  tj.  metrykę  chrztu  
lub  pismo  od  władz  
kościelnych)

(Musisz  dołączyć  dowód  
chrztu  tj.  metrykę  chrztu  
lub  list  z
twój  ksiądz)

2.  Będąc  katolicką  instytucją  edukacyjną,  ściśle  współpracujemy  z  władzami  diecezjalnymi  szkoły,  
powiernikami  szkoły,  władzami  lokalnymi,  katolicką  służbą  edukacyjną  i  wydziałem  ds.

Zgodnie  z  Ogólnym  Rozporządzeniem  o  Ochronie  Danych  (RODO)  oraz  Ustawą  o  Ochronie  Danych  z  
2018  roku  pragniemy  upewnić  się,  że  jesteś  świadomy  celu,  w  jakim  zbieramy  i  przetwarzamy  dane,  o  
których  podanie  poprosiliśmy  Cię  w  tym  formularzu.

1.  Jesteśmy  The  Bishop  Konstant  Catholic  Academy  Trust,  a  administratorem  danych  jest  Academy  
Trust  Company.  Katolicka  Szkoła  Podstawowa  St  Austin  jest  częścią  Academy  Trust  Company.

Jeżeli  uważasz,  że  Twoje  zgłoszenie  powinno  zostać  rozpatrzone  w  ramach  kategorii  1  -  4,  musisz  
podać  poniższe  informacje  i  dołączyć  wymagane  dowody.

Chrzest  i  

przemówienie

DZIECI  KATOLICKIE

Miejsce

Miejsce  
chrztu  i  
adres

Data  chrztu

Data  chrztu

Imię  twojego  
proboszcza

Jeśli  w  momencie  przyjęcia  do  tej  szkoły  będą  uczęszczały  inne  dzieci,  prosimy  o  podanie  
poniższych  informacji:

którego  jesteś  członkiem

Nazwa  Wschodniego  
Kościoła  Chrześcijańskiego

Data(y)  urodzenia

Jeśli  uważasz,  że  twoje  podanie  powinno  zostać  rozpatrzone  w  kategorii  7,  musisz  dostarczyć  
dowód  chrztu,  zgodnie  z  wymogami  polityki  przyjmowania.

KOŚCIÓŁ  WSCHODNI  CHRZEŚCIJAŃSKI

Pełne  nazwy)
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Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  z  Polityką  rekrutacyjną  szkoły  i  że  podane  przeze  
mnie  informacje  są  prawidłowe.  Rozumiem,  że  muszę  niezwłocznie  powiadomić  szkołę,  
jeśli  nastąpią  jakiekolwiek  zmiany  w  tych  danych,  oraz  że  jeśli  jakiekolwiek  podane  
przeze  mnie  informacje  okażą  się  niedokładne,  organ  zarządzający  może  wycofać  każdą  
ofertę  miejsca,  nawet  jeśli  dziecko  już  rozpoczęło  szkołę.

Proszę  zwrócić  wypełniony  formularz  do  szkoły
Podpisano……………………….. Data…………………

4.  Wymagamy  informacji,  o  które  poprosiliśmy  z  powodów  związanych  z  naszą  funkcją  jako  organu  rekrutacyjnego  Szkoły.

9.  W  przypadku  odrzucenia  wniosku  formularz  wniosku  oraz  wszelkie  dokumenty  przedłożone  na  poparcie  wniosku  zostaną  zniszczone  
po  upływie  12  miesięcy.  Szkoła  może  prowadzić  prostą  ewidencję  wszystkich  wniosków  i  ich  wyników  w  ramach  swoich  stałych  
archiwów,  zgodnie  z  obowiązującą  w  Szkole  polityką  przechowywania  danych.

10.  Aby  zapoznać  się  z  indywidualnymi  prawami,  zapoznaj  się  z  informacją  dotyczącą  rzetelnego  przetwarzania  danych  i  polityką  
ochrony  danych  w  szkole.

5.  Przetwarzanie  przez  nas  danych  osobowych  jest  nam  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  
lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi  (art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO).

Edukacja  i  może  udostępniać  informacje  podane  w  tym  formularzu  zgłoszeniowym,  jeśli  uznamy  to  za  konieczne  w  celu  wypełnienia  
naszych  funkcji.

11.  Jeśli  chcesz  złożyć  skargę  na  sposób,  w  jaki  zebraliśmy  i  przetworzyliśmy  informacje,  które  podałeś  w  tym  formularzu,  możesz  
złożyć  skargę  do  naszej  organizacji,  kontaktując  się  w  pierwszej  kolejności  z  dyrektorem  szkoły  lub  odwołując  się  do  procedury  
składania  skarg  Akademii  dostępne  na  stronie  internetowej  szkoły.  Jeśli  nie  jesteś  zadowolony  ze  sposobu  rozpatrzenia  Twojej  
skargi,  możesz  skontaktować  się  z  Information  Commissioners  Office  za  pośrednictwem  ich  strony  internetowej:  ico.org.uk.

6.  W  zakresie,  w  jakim  udostępniłeś  jakiekolwiek  szczególne  kategorie  danych,  nie  będą  one  udostępniane  osobom  trzecim,  z  
wyjątkiem  przypadków  wyszczególnionych  w  ust.  2  powyżej,  chyba  że  powstanie  obowiązek  prawny.

3.  Osobą  odpowiedzialną  za  ochronę  danych  w  naszej  organizacji  jest  Julie  Lawson  i  możesz  się  z  nią  kontaktować  w  przypadku  pytań  
dotyczących  naszego  postępowania  z  danymi.  Możesz  skontaktować  się  z  nią  przez  e-mail:  jlawson  @bkcat.co.uk.

7.  Przetwarzanie  przez  nas  danych  szczególnej  kategorii  jest  nam  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  
publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi  (art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO).  Ponadto  
przetwarzanie  jest  niezbędne  ze  względu  na  ważny  interes  publiczny  na  podstawie  prawa  Unii  lub  prawa  państwa  członkowskiego,  
które  jest  proporcjonalne  do  realizowanego  celu  i  zawiera  odpowiednie  zabezpieczenia  (art.  9  ust.  2  lit.  g  RODO).

8.  Jeśli  aplikacja  zostanie  rozpatrzona  pozytywnie,  informacje  podane  przez  Ciebie  w  niniejszym  formularzu  zostaną  przeniesione  do  
systemu  rekrutacyjnego  Szkoły,  a  dane  będą  przechowywane  i  przetwarzane  zgodnie  z  zawiadomieniem  Szkoły  o  rzetelnym  
przetwarzaniu  i  politykami  ochrony  danych,  które  mają  do  tego  zastosowanie.  dane.

Tylko  do  użytku  szkolnego

……………………………..

Weryfikacja  chrztu  …………………………………

Data  otrzymania  SIF  …………………………………

Grupa  roczna  …………………….
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