
Składanie zgłoszeń w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi 

 

      Zgłoszenie do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi                       

                                                                                                                                                                             
I. Dane osobowe kandydata i rodziców / opiekunów prawnych 

1. imię/imiona i nazwisko kandydata  

2. data i miejsce urodzenia  

3. PESEL kandydata /w przypadku braku PESEL seria i nr 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
           

4. imię/imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata 

matki  

ojca  

5. adres miejsca zameldowania kandydata kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

6. adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów 

prawnych 

(uzupełnić w przypadku, gdy adres ten jest inny niż 

adres zamieszkania kandydata) 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

7. adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata – o ile je posiadają 

matki telefon do kontaktu  

adres e-mail   

ojca telefon do kontaktu  

adres e-mail   

 
          

II. Proszę o przyjęcie do klasy czwartej ( podkreślić właściwe) 
 

IV A – językowa z rozszerzonym  j. angielskim (5 godzin tygodniowo)  
 

IV B –  informatyczna (zwiększona ilość godzin zajęć komputerowych i matematyki) 
 

IV C – ogólna (zgodna z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej) 
 

 

       III. Dodatkowe informacje o uczniu (podkreślić właściwe) 

  Uczeń posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności    

  Uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

       IV. Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do 

szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 

195, 668 i 1010) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Zespołu Szkół Miejskich, do którego zgłoszenie zostało złożone. 

V. Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna dokonującego zgłoszenia 
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do 

szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz.1182). 

 

 

 

 

 

Złotoryja, ……...……………………………                         ………………………………………..……………… 

              (data)                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


