
Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych 
 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 
 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  

Pierwsze Imię  Drugie Imię  

Data urodzenia 
(DD-MM-RRRR) 

 Miejsce urodzenia  

PESEL            

Dane rodziców dziecka 

Nazwiska i Imiona rodziców 

Matka  

Ojciec  

Adresy poczty elektronicznej 

rodziców 

Matka  

Ojciec  

Numery telefonów rodziców 

Matka  

Ojciec  

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

Adres i miejsce zamieszkania rodziców 

kod pocztowy - Miejscowość 
-  

Ulica, nr domu, nr mieszkania    

Adres i miejsce zamieszkania dziecka 

kod pocztowy - Miejscowość -  

Ulica, nr domu, nr mieszkania    

 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne 

powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  
 

Czytelny podpis rodzica/rodziców: 

Kłodzko, dnia  ……………………          Matka:. ………………………………………………………. 

                                                    Ojciec:………………………………………………………… 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku 

2. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły dzieci zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w  szkole, która 
przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

4. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  
5. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  
7. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz wynik postępowania. 

 

Kłodzko, dnia  ……………………      Czytelny podpis rodzica/rodziców: ………………………………………….. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych 
 

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka  

do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 

 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

………...................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko dziecka) 

 

           
(numer PESEL dziecka) 

  

do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, do której 

zostało zakwalifikowane do przyjęcia.   

 

Kłodzko, dn.…........…………...............        ……………………………………………. 

                                                    (podpis rodzica/ów)   
Oświadczenie: 
 

1. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych 

do klasy pierwszej. 

2. Oświadczam, że przypadku jakichkolwiek zamian w informacjach podanych w formularzu, 

niezwłocznie powiadomię o nich Dyrektora Szkoły. 

 

Kłodzko, dn.…........…………...............        ……………………………………………. 

                                                    (podpis rodzica/ów)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o dostarczenie do wglądu: akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka. 


