
 

DYREKTOR 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 
WE WŁOCŁAWKU 

 

 
Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej 

 

rok szkolny 2021/2022 
 

I. DANE KANDYDATA 
 

1. Imię/imiona i nazwisko   

2. Data urodzenia   

3. Miejsce urodzenia  

4. PESEL1            
 

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 
  

 
III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO2 

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



 

 

Nazwa placówki:  

 
pieczątka placówki 

 
 
 

 

 
1. Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
                

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

podpis matki/opiekunki prawnej 

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

podpis ojca/opiekuna prawnego 

       

 

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

 

 

 

 

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 2016r. 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 

 

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

dołączyć poświadczenie przedszkola  (pieczątka placówki) 


