
   Załącznik nr 3 
 

 

………………………………………………………………………….                                                                           Opoczno, …………………………………………………… 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 

 

…………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

Do  

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Opocznie 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 

1 Imię i nazwisko kandydata  

2 
Data i miejsce urodzenia 
kandydata 

 

3 PESEL kandydata            

4 
Imię/Imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów 
kandydata 

Matki  

Ojca  

5 

Adres zamieszkania 
Rodziców/opiekunów prawnych i 
kandydata. 
Jeśli jest inny adres 
zameldowania, to proszę go 
wpisać obok miejsca 
zamieszkania.  

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu, nr 
mieszkania 

  

6 
Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 
kandydata o ile posiadają 

Matki 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. Pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego. 

Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Znane mi są zapisy art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

kodeks karny (t.j. Dz.U.2019 poz.1950)- 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 do 6 miesięcy do 8 lat. 

2. Oświadczam, że dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne. 

…………………………………………………………………………….. 
Data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

Pouczenie 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 i 14 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, (44)755-26-40, zss1@opoczno.edu.pl kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych, (44)786-01-41, iod@opoczno.edu.pl  

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do placówki oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na 
administratorze (art.5 ust.2 RODO), przez okres 18 miesięcy. 

2. Pełna treść Klauzuli informacyjnej została umieszczona na stronie internetowej www.bip.zss1opoczno.wikom.pl. 
3. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  

http://www.bip.zss1opoczno.wikom.pl/

