
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji dzieci do 
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Siemianowicach Śląskich 
 w roku szkolnym 2019/2020  

Imię, nazwisko i adres rodzica 
 
…………………………………………………………………..…………..  

…………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………………….………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/córki …………………………………………………………….………………             

w roku szkolnym  ………………………..  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1                                       

im. Mikołaja Kopernika, oświadczam, że (niepotrzebne skreślić): 

 

Lp. Kryterium 

1. rodzeństwo kandydata realizuje/nie realizuje obowiązku  szkolnego w tej szkole 
 

2. miejsce pracy rodziców znajduje się /nie znajduje się w obwodzie szkoły 

adres: 

3. opiekę nad kandydatem  po zajęciach lekcyjnych sprawuje/nie sprawuje członek rodziny 

mieszkający w obwodzie szkoły 

adres: 

4. obowiązek rocznego  przygotowania  przedszkolnego kandydat spełnił/nie spełnił   

w placówce znajdującej  się w obwodzie szkoły  

nr przedszkola: 

5. Szkoła jest/nie jest  wskazana jako pierwsza na liście preferencji 

 

 

Oświadczenia:  

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że 

podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu 

Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły. Przetwarzanie danych odbywać 

się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000 i  1669).  
3.  Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci 

przyjętych do szkoły. 



4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych  

w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji 

Rekrutacyjnej.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do 

szkoły oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego 

realizowania zadań szkoły  

2. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za 

pośrednictwem szkoły.  

3. Administratorem danych jest szkoła. 
 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                         (podpis rodziców) 
 

 

 


