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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DOKLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

IM. ORŁA BIAŁEGO W JAWORZNIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………………....… 
 

do klasy siódmej dwujęzycznej 
szkoły podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Orła Białego w Jaworznie 

 

 

Adres zamieszkania dziecka  

województwo 
 

miejscowość 
 

ulica 
 

nr domu 
 

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona   

Nazwisko   

Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe  

województwo 
 

miejscowość 
 

ulica  nr domu  

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

adres poczty 

elektronicznej 

 
nr telefonu 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL 
           

W przypadku braku pesel proszę 
wpisać serię i nr paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona 1. 2. 

Nazwisko  Narodowość  

Data urodzenia  
Miejsce  

urodzenia 
 

Obywatelstwo 

 W przypadku innego niż polskie 
podać zasady na jakich dziecko 

przebywa w Polsce np. Karta 

Polska, Karta stałego pobytu lub 
inny dokument 
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Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona   

Nazwisko   

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe  

województwo 
 

miejscowość 
 

ulica 
 

nr domu 
 

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

adres poczty 

elektronicznej 

 
nr telefonu 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Nazwa i adres szkoły obwodowej:  

W załączeniu składam oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych 

pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie 

(niepotrzebne skreślić) 

 

Tak/ Nie 

 
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO), dane osobowe 
kandydata i rodziców kandydata zawarte w niniejszym zgłoszeniu podlegają ochronie. 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zespól Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Jaworznie. przy ul. Towarowej 61  jako 

Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla  którego zostały nam 
udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-

mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w 

postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, 
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

załatwienia Państwa sprawy.; 
Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana oraz dziecka będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Szkole Podstawowej nr 2 

 

Oświadczenia:  
1. Oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła może zażądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane formularzu Zgłoszenia.   

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.  

3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne złożę pisemne 

sprostowanie w sekretariacie szkoły.  

 

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

(miejscowość, data,)  (podpis rodzica) 

 

 

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

(miejscowość, data,)  (podpis rodzica) 

mailto:natalia@informatics.jaworzno.pl

