
 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Żołnierzy Armii Krajowej 
w Świdniku 

 
 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2020/21 

 

 
Należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym 
 

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców  

1.  Nazwisko kandydata ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  Pierwsze imię …………………………………….……..      Drugie imię ……………………………….……………….. 

3. Data i miejsce urodzenia kandydata ……………………........................................................................ 

4. PESEL kandydata 

Uwaga! W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

5. Imię /imiona i nazwiska rodziców kandydata 

Matki Imię /imiona i nazwisko 

Ojca Imię/imiona i nazwisko 

 

6. Adres zamieszkania rodziców i kandydata 

Ulica, nr domu, nr mieszkania  Miejscowość  Kod pocztowy 

Województwo  Powiat  Gmina  

 

7. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata 

Matki Adres poczty elektronicznej Telefon do kontaktu 

Ojca Adres poczty elektronicznej Telefon do kontaktu 

 

8. Wybór oddziału (wstawić znak x):                     tradycyjny         Montessori  

 

W przypadku wyboru oddziału Montessori, należy dodatkowo udzielić odpowiedzi na pytania: 

a) Czy kandydat uczęszczał do oddziału Montessori w przedszkolu?                  TAK              NIE 

b) Jeśli TAK, to proszę podać numer lub adres przedszkola ………………………………………………………………. 
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Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku (zwana dalej Szkołą), 
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; dane adresowe: 21-040 Świdnik, al. Armii Krajowej 3; 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248); 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
na podstawie przepisów prawa; 
5) każdy kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody; 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa; 
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod-j@e-swidnik.pl 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w tym 

dotyczącego miejsca zamieszkiwania rodziców kandydata i kandydata .
1
  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 

 

 

………………………………………………     …………………………………………………………………… 

                     Data                 Czytelny podpis rodzica/rodziców 

                   (prawnego opiekuna/opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub  w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.    

 


