
Data wpływu …………………………… 
 
 

Dyrektor 
 Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Sosnowcu 
 

Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie 
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej 

 w Sosnowcu 
 
 
I  Dane osobowe kandydata i rodzicówi  
 

1  Imię i nazwisko dziecka   

2  Data urodzenia dziecka  

3  

PESEL dziecka 
w przypadku braku nr PESEL seria  
i numer paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość 

           

4  
Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca  

5  Adres miejsca zamieszkaniaii kandydata 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, numer domu /numer 
mieszkania 

 

6  
Adres miejsca zamieszkania  
matki kandydata 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, numer domu /numer 
mieszkania 

 

7  
Adres miejsca zamieszkania  
ojca kandydata 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, numer domu /numer 
mieszkania 

 

8  
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 

Matki 

 

Ojca 
 

9  
Dziecko korzystało w roku szkolnym 2019/2020 
z wychowania przedszkolnego 

 
 

……………………………………………………………. 
(podać nazwę:     przedszkola/szkoły,          grupy) 



10  

Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2019/2020 
 z wychowania przedszkolnego - opinia PPP 
dotycząca dojrzałości szkolnej dziecka (należy 
załączyć oryginał) 

 
 

……………………….……………………………………… 
(nr opinii i data jej wystawienia) 

 
 
 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).   
 

2. Administratorem Pana/Pani danych adresowych oraz adresu e-mail jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. 
Orzeszkowej 13, 41-200 Sosnowiec .ul. Hutnicza 6 . Szkoła Podstawowa nr 3im.E.Orzeszkowej w Sosnowcu 
przetwarza Pana/Pani dane wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. E .Orzeszkowej  w Sosnowcu.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, 
a.spas@cuwsosnowiec.pl 

 

 
 
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne  
z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie  
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami 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) 

 

 

 

 

 

 
 

 
iZakres żądanych danych określony został w art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 
ii Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  
z zamiarem stałego pobytu 

……………………………………………… 
                             (podpis obojga rodziców) 

…………………… 
                 Data 

 


