
 

DYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 

WE WŁOCŁAWKU 
 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej
1
  

 

rok szkolny 2019/2020 

 
I. DANE KANDYDATA 

 

1. Imię/imiona i nazwisko   

2. Data urodzenia   

3. Miejsce urodzenia  

4. PESEL
2            

 

5. Adres zamieszkania 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr 

mieszkania  

6. 
Adres zameldowania 
(jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr 

mieszkania  

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

 MATKI 
 

OJCA 
 

Imię i nazwisko 

  

Adres 

zamieszkania 

  

Numer telefonu 
  

Adres poczty 

elektronicznej 

  

 

                                                 
1
 Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

2
 W przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 



 

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO
3
 

 

Nazwa placówki:  

 
pieczątka placówki 

 

 

 

 

 

IV. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH SZKÓŁ
4
 

 

I wybór  

II wybór  

III wybór  

 

V. KRYTERIA DODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM  DO KLASY PIERWSZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 11  

WE WŁOCŁAWKU   

 

 Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Włocławek 
 

 
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać w następnym roku  

do Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku 
 

 Kandydat zamieszkały lub rodzic pracuje na terenie dzielnicy Kazimierz Wielki 
 

 
Osoby wspierające rodziców w opiece nad kandydatem zamieszkałe w obwodzie 

szkoły 
 

 

1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe.
5
 

 
 

 

 
                

......................................................................... 

podpis matki/opiekunki prawnej 

......................................................................... 

podpis ojca/opiekuna prawnego 

       

 

 

 
 .............................................., dnia ............... 

  

                                                 
3
 w przypadku spełniana rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem Publicznym  nr 11 należy 

dołączyć poświadczenie przedszkola  (pieczątka placówki) 
4
 wypełnić, o ile wniosek został złożony do więcej niż jednej szkoły (należy podać nazwę i adres szkoły) 

5
  poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2204). 



 

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) 

Informacja dla Rodziców uczniów 

 

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 Zespół Szkół nr 11 z siedzibą 

we Włocławku, ul. Papieżka 89; 

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 2016  r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy; 

4. odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  

uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. każdy rodzic kandydata   na   ucznia posiada  prawo  do  dostępu  do  danych  

osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6. rodzic kandydata na ucznia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa; 

8. kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych -Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska  

Polskiego  27, Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl. 

 

 

Przyjęłam/em do wiadomości 

................................................... 

Data i podpis prawnego opiekuna 

  

mailto:jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl


 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Włocławek, data:…………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..…… 

zarejestrowany podczas realizacji : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości 

szkolnych, w mediach: Internecie, mediach społecznościowych, prasie, telewizji, gazetkach 

szkolnych, tablice szkolne, Kroniki szkolne, prac dzieci. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i tworzenia historii Zespołu Szkół nr 11 

we Włocławku, ul. Papieżka 89.   

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Zespole Szkół nr 

11 we Włocławku, ul. Papiezka 89, do czasu odwołania zgody. 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Oświadczenie moje jest ważne po ukończeniu Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. 

Papieżka 89. przez moje dziecko, do czasu odwołania zgody. 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

   

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

WŁASNYCH I DZIECKA 

 

................................................................................................................. 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. 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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- 

(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.   

U.   z   2018   r.,   poz.   1000)   -   wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   

osobowych  i danych osobowych  mojego dziecka: 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) 

przez Zespół Szkół nr 11 we Włocławku w celu realizacji obowiązku szkolnego mojego 

dziecka. 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach (Dz.U. Nr 36 poz. 155, z późniejszymi zmianami) moje dziecko 

………………………………………...............………, uczeń / uczennica klasy …………… 

w roku szkolnym 2019/20 będzie uczestniczyć: 

 w lekcjach religii wyznania Rzymsko – Katolickiego*, 

 w lekcjach religii innego wyznania*, 

 lekcjach etyki*, 

 nie będzie uczestniczyć w żadnych w/w zajęciach*. 

W przypadku nie uczestniczenia w żadnych zajęciach dziecko będzie przebywało na świetlicy 

lub bibliotece. Z pierwszych lub ostatnich zajęć w danym dniu uczeń może być zwolniony po 

uprzednim złożeniu przez rodzica oświadczenia u wychowawcy klasy. 

 

Włocławek, …………………..    ……………………………………... 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

Informuje, że w roku szkolnym 2019/20 moje dziecko ...............................................................  

będzie/nie będzie* korzystało ze świetlicy szkolnej. 

Włocławek, …………………..    ……………………………………. 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

*Niepotrzebne skreślić 

 

                              

 


