Wybór szkoły przed rozpoczęciem klasy 7. w roku szkolnym
Zgodnie z decyzją Urzędu ds. Szkół Podstawowych i Przedszkoli opiekunowie wszystkich
dzieci zameldowanych w gminie Haninge są zobowiązani dokonać czynnego wyboru szkoły dla
klasy 7.
Uwaga: należy zarejestrować swój wybór, nawet jeśli wybiera się szkołę, do której
dziecko zostaje automatycznie skierowane (rejonową)! Automatyczny przydział szkoły dla
Państwa dziecka pojawi się po zalogowaniu się do systemu wyboru szkoły.
Jeśli wybiorą Państwo inną szkołę publiczną w Haninge, niż ta, do której dziecko zostało
automatycznie skierowane, wówczas to dyrektor wybranej szkoły zadecyduje o przydziale miejsca
dla dziecka. Może się zdarzyć, że jakaś szkoła ze względów ograniczeń lokalowych nie będzie w
stanie przyjąć wszystkich ubiegających się o miejsce.
W gminie Haninge swobodny wybór dotyczy jedynie wyboru szkoły, a nie klasy, grupy czy
nauczyciela.
Zasady przydziału szkół
W pierwszej kolejności przydział uzyskują te dzieci, których opiekunowie wybrali szkołę, gdzie
dziecko zostało automatycznie skierowane.
Jeśli opiekunowie wybrali inną gminną szkołę publiczną w Haninge, przy przydziale obowiązuje
odległość od szkoły, czyli w pierwszej kolejności kieruje się tam dzieci, które są zameldowane
pod adresem najbliżej szkoły (ale mimo to poza jej rejonem). Odległość określa się według
prawdziwej trasy pieszej, a nie na podstawie odległości lotu ptaka.
Opiekunowie, którzy nie mieszkają razem
Jeśli jeden z opiekunów mieszka pod innym adresem niż adres zameldowania dziecka, oboje
opiekunowie muszą zatwierdzić wybór szkoły, aby był on ważny. Zatwierdzenie to ma miejsce,
gdy opiekunowie otrzymują wiadomość o przyjęciu dziecka.
Wybór szkoły prywatnej (w lub poza Haninge)
Jeśli zdecydują się Państwo na wybór szkoły prywatnej, wniosek należy złożyć bezpośrednio do
tej szkoły. To szkoła przyjmująca decyduje, czy dziecko otrzyma miejsce.
W systemie wyboru szkoły należy podać, że decydują się Państwo na szkołę prywatną i wpisać
nazwę tej szkoły. Należy to zrobić także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza już do szkoły
prywatnej i będzie w niej kontynuować naukę w klasie 7.
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Wybór szkoły publicznej w innej gminie
Jeśli chcą Państwo posłać dziecko do szkoły publicznej poza gminą Haninge, wniosek należy
złożyć bezpośrednio do tej szkoły. To szkoła przyjmująca decyduje, czy dziecko otrzyma miejsce.
W systemie wyboru szkoły należy podać, że decydują się Państwo na szkołę w innej gminie i
wpisać nazwę tej szkoły. Należy to zrobić także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza już do
szkoły w innej gminie i będzie w niej kontynuować naukę w klasie 7.

Należy pamiętać, że gmina Haninge nie odpowiada za przyjęcia do szkół
prywatnych lub szkół w innych gminach!!
Język ojczysty
Jeśli opiekunowie uczniów mówią innym językiem ojczystym niż język szwedzki i jeśli język ten
jest używany codziennie w domu, uczniowie ci mają prawo do edukacji w języku ojczystym. Język
ojczysty wybiera się z użyciem specjalnego formularza dostępnego na stronie
haninge.se/forskola-och-skola/modersmal.
Transport szkolny
Uczniowie, którzy uczęszczają do innej szkoły szkoła rejonowa automatycznego przydziału, mają
ograniczone możliwości korzystania z bezpłatnego transportu szkolnego. Uczniowie uprawnieni
do bezpłatnego transportu do szkoły rejonowej automatycznego przydziału mogą mieć prawo do
bezpłatnego transportu do wybranej szkoły, jeśli transport do tej szkoły nie pociąga za sobą
dodatkowych kosztów dla gminy w stosunku do kosztów dowozu do szkoły rejonowej.
Bezpłatny transport szkolny obejmuje przejazdy środkami komunikacji zbiorowej (bilet SL) oraz
przewozy zlecone innym przewoźnikom (autobusem szkolnym, taksówką, jednostką pływającą).
Ustawa o ochronie danych osobowych (PuL)
Zgodnie z § 10 Ustawy o ochronie danych osobowych, gmina może przetwarzać dane osobowe,
jeśli jest to konieczne do realizacji odpowiednich zadań związanych ze sprawowaniem władzy
publicznej.
Dane osobowe przetwarzane w ramach e-usługi „Wybór szkoły” zostaną zarejestrowane zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (PuL). Celem przetwarzania danych osobowych jest
zarządzanie wyborem szkoły w gminie Haninge. Informacje o języku ojczystym są niezbędne, by
zapewnić odpowiednie świadczenia, gdyż w niektórych przypadkach uczniowie mają prawo do
nauki w języku ojczystym, a gmina ma obowiązek upewnić się, że dysponuje odpowiednimi
środkami dostępnymi na ten cel. Odbiorcami danych osobowych są przedmiotowe szkoły.
Zarządca danych osobowych jest zobowiązany przekazać raz w roku kalendarzowym, bezpłatnie
każdemu, kto się o to ubiega, informacje o danych osobowych dotyczących wnioskodawcy,
niezależnie od tego, czy są one przetwarzane czy nie (§ 26 PuL). Zarządca danych osobowych jest
ponadto zobowiązany, na żądanie wnioskodawcy, bezzwłocznie skorygować, zablokować lub
usunąć dane osobowe, które nie zostały przetworzone zgodnie z przepisami niniejszej ustawy lub
odpowiednio wydanych rozporządzeń (§ 28 PuL).
Urząd ds. Szkół Podstawowych i Przedszkoli wyznaczył specjalnego pełnomocnika ds. danych
osobowych, do którego można zwrócić się po wsparcie i pomoc. W razie pytań, prosimy o
kontakt: barnochutbildning@haninge.se.

