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Załącznik nr 3 

 

Data wpływu wniosku do szkoły 

 

Pozycja w księdze korespondencji lub rejestrze 

 

Sposób rozpatrzenia zgłoszenia 

 

 Wypełnia szkoła 

 
Oświęcim, dn. …………………………… 

ZGŁOSZENIE DO KLASY I  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ  

OD 1 WRZEŚNIA 2022 

(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej szkoły obwodowej) 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową. 

Nazwa szkoły* Adres szkoły* 

  

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona:*  Nazwisko:*  

PESEL*            

Data urodzenia*  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości:  

DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*  Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   
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 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.                
(klauzula powyższa zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń). 
 

2. Oświadczam, że zamieszkuję wraz z dzieckiem: ………………….…   ………………………….… (imię i nazwisko dziecka) 
w Oświęcimiu, przy ulicy: ……………………………………………………… nr domu: …..… m: ……… 

 
 
Data: ……………………………. 
 

………………………..................      …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informuje się że:  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Szkoła Podstawowa 
dokonująca rekrutacji. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I. 
4. Dane dotyczące kandydatów przyjętych oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane zgodnie  
z art. 160 ustawy - Prawo oświatowe. 
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania - w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczania przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 
7. Odbiorcami danych są obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu i niszczenia dokumentacji papierowej oraz 
mogą być uprawnione instytucje państwowe i samorządowe. 
8. Ewentualne pytania i uwagi w zakresie danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych w szkole lub 
listownie na adres siedziby administratora. 
 
 

 


